
Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο κατάστημα. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή επισκεφτείτε το www.IKEA.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες
συμβουλευτείτε το ταμπελάκι της τιμής. Όλες οι μονάδες χρειάζονται συναρμολόγηση.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Στρώματα

Το κλειδί για να νιώθετε καλά – ένας καλός ύπνος
Κοιμόμαστε το ένα τρίτο της ζωής μας και ο καλός ύπνος είναι σημαντικός για να 
αισθανόμαστε καλά και ξεκούραστοι. Τα υλικά που επιλέγουμε για να κοιμόμαστε 
πάνω, αλλά και για να μας σκεπάζουν μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά. Για 
να κάνουμε την επιλογή πιο εύκολη, συγκεντρώσαμε όλα τα στρώματά μας, τα 
ανωστρώματα, τις βάσεις στρωμάτων, τις τάβλες και τα πόδια σε αυτόν τον Οδηγό 
αγοράς. Όλα τα προϊόντα έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά, γι’ αυτό πριν αποφασίσετε 
καλό θα ήταν να δοκιμάσετε τα στρώματά μας στον Ειδικό χώρο στρωμάτων στο 
κατάστημα.



2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τι πρέπει να γνωρίζετε .............................................................................................................. 3

Πώς να επιλέξετε το στρώμα ................................................................................................... 4

Στρώματα ελατηρίων ................................................................................................................. 5

Στρώματα αφρού ........................................................................................................................8

Ανωστρώματα ............................................................................................................................. 9

Βάσεις στρωμάτων ....................................................................................................................13

Τάβλες ..........................................................................................................................................14

Πόδια και κεφαλάρια ................................................................................................................15



3

Ένα οποιοδήποτε στρώμα δεν ταιριάζει σε όλους. Ο 
κάθε άνθρωπος κοιμάται με διαφορετικό τρόπο και έχει 
διαφορετικές ανάγκες. Εμείς το κατανοούμε αυτό, γι’ αυτό 
και η συλλογή μας σε στρώματα σάς προσφέρει μία μεγάλη 
ποικιλία υλικών, στήριξης και εύρους τιμής, ώστε να μπορείτε 
να βρείτε το ιδανικό για εσάς. Σχεδόν όλα τα στρώματά μας 
και οι βάσεις τους διαθέτουν 25 χρόνια δωρεάν εγγύηση 
που καλύπτει ελαττώματα των υλικών ή της κατασκευής. Η 
εγγύηση δεν καλύπτει το στρώμα με ελατήρια VADSO και 
όλα τα ανωστρώματα (TALGJE, TUDDAL, TUSSÖY, TUSTNA και 
TISTEDAL).  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο 
της εγγύησης.

Αφού μεταφέρετε το στρώμα σας σπίτι
Πριν τη χρήση για πρώτη φορά
Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε στην αρχή το καινούργιο 
σας στρώμα λίγο σκληρό. Γι’ αυτό θα πρέπει να επιτρέψετε 
να περάσει ένας μήνας μέχρι το σώμα σας να συνηθίσει το 
καινούργιο στρώμα και το καινούργιο στρώμα εσάς. Ακόμα, 
όλα τα καινούργια υλικά έχουν τη δική τους ιδιαίτερη 
μυρωδιά, γι’ αυτό σας συνιστούμε να αερίζετε το στρώμα 
ώστε να εξαλιφθεί οποιαδήποτε τυχόν μυρωδιά. Αν 
αγοράσετε κάποιο στρώμα σε συσκευασία ρολού, να έχετε 
υπόψη σας ότι θα χρειαστεί 3-4 μέρες χρήσης μέχρι να 
επανακτήσει το σχήμα του. 

Φροντίδα και καθάρισμα
Προσθέτοντας ένα ανώστρωμα (σελ. 10) στο καινούργιο σας
στρώμα, το κάνετε πιο υγιεινό, καθώς μπορείτε εύκολα
να το αφαιρέσετε και να το αερίσετε. Μερικά από τα
στρώματά μας διαθέτουν κάλυμμα που αφαιρείται
και πλένεται. Για αυτά που δεν έχουν, μπορείτε να αφαιρέσετε 
τυχόν λεκέδες με καθαριστικό ταπετσαρίας.Ακόμα και τα 
καλύτερα στρώματα γίνονται λιγότερο άνετα με το πέρασμα 
του χρόνου και συσσωρεύουν σκόνη και ακάρεα. Γι’ αυτό σας 
συνιστούμε να αλλάζετε στρώμα κάθε 8-10 χρόνια.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα
στο φυλλάδιο
των εγγυήσεων.
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Για να βρείτε το στρώμα που σας ταιριάζει, πρέπει να σκεφτείτε:

1. Αφρός ή ελατήρια; 
Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε στρώματα. Αποφασίζοντας 
αν θέλετε ένα στρώμα με ελατήρια ή αφρό, θα σας 
βοηθήσει να περιορίσετε την επιλογή σας. 

2. Ο προϋπολογισμός σας. 
Διαθέτουμε στρώματα που ταιριάζουν σε κάθε 
προϋπολογισμό. Από βασικά στρώματα μέχρι στρώματα 
κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας φυσικά υλικά. 
Όλα σχεδιασμένα έτσι ώστε να σας παρέχουν έναν πολύ 
καλό ύπνο.  

3. Πώς το αισθάνεστε; 
Το πιο σημαντικό κριτήριο για την επιλογή ενός 
στρώματος είναι η δοκιμή. Δοκιμάστε το στρώμα χωρίς να 
φοράτε το παλτό σας και στη θέση στην οποία συνήθως 
κοιμάστε. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να διαπιστώσετε 
αν το στρώμα είναι κατάλληλο για εσάς.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΠΕΞΉΓΉΣΉ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Τα παρακάτω σύμβολα δείχνουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Μέτρια σκληρό

Μέτριο

Σκληρό

Φυσικά υλικά
Τα φυσικά υλικά, όπως το μαλλί, το βαμβάκι, το 
φυσικό λάτεξ και οι ίνες καρύδας, επιτρέπουν στον 
αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα μέσα από το στρώμα 
και απομακρύνουν την υγρασία, έτσι ώστε ούτε να 
ζεσταίνεστε, ούτε να κρυώνετε.

Επιπλέον γέμισμα άνεσης
Μία επίστρωση από μαλακό γέμισμα σάς προσφέρει
μεγαλύτερη άνεση.

Ζώνες άνεσης
Προσφέρουν σε όλα τα μέρη του σώματός σας τη στήριξη 
που χρειάζεται. Οι πιο μαλακές περιοχές επιτρέπουν 
στους ώμους σας και τους γοφούς σας να βουλιάξουν πιο 
βαθιά μέσα στο στρώμα, ενώ οι πιο σκληρές στηρίζουν το 
λαιμό και τη μέση σας.

 

Ελατήρια σε θήκες/μίνι ελατήρια σε θήκες
Ξεχωριστά συσκευασμένα ελατήρια που λειτουργούν 
ανεξάρτητα, ανάλογα με τις κινήσεις και τις καμπύλες του 
σώματός σας.

Ελατήρια bonnell
Μία στρώση από ελατήρια που προσφέρει στήριξη
σε όλο το σώμα σας, ώστε να σας εξασφαλίσει έναν
ξεκούραστο ύπνο.

Λάτεξ
Ένα μαλακό και ελαστικό φυσικό υλικό που σας προσφέρει 
εξατομικευμένη άνεση αγκαλιάζοντας το σώμα σας. Σας 
επιτρέπει να χαλαρώσετε, καθώς διανέμει το βάρος του 
σώματος σας ώστε να σας ανακουφίσει από την πίεση και 
να σας προσφέρει τη σωστή στήριξη.

Αφρός μνήμης 
Ένα μαλακό και ελαστικό υλικό που ανταποκρίνεται στη 
θερμοκρασία του σώματος σας και παίρνει το σχήμα του. 
Σας επιτρέπει να χαλαρώσετε καθώς διανέμει το βάρος του 
σώματος σας ώστε να σας ανακουφίσει από την πίεση και 
να σας προσφέρει τη σωστή στήριξη και άνεση.

Αφρός υψηλής ελαστικότητας
Aφρός υψηλής ποιότητας που ακολουθεί τις κινήσεις του 
σώματος σας, ώστε να σας προσφέρει καλή στήριξη και να 
σας ανακουφίσει από την πίεση.

Αφρός
Προσφέρει στήριξη και άνεση σε όλο το σώμα σας.

Συσκευασία ρολού
Σας διευκολύνει να σηκώσετε το στρώμα και να το 
μεταφέρετε σπίτι.

Πλύσιμο στους 60 βαθμούς
Αφαιρείται και πλένεται. Τα ακάρεα ευδοκιμούν σε ζεστά, 
σκοτεινά και με υγρασία περιβάλλοντα όπως είναι τα 
κρεβάτια. Καλό είναι να πλένεται συχνά, ώστε να το 
διατηρείτε φρέσκο και καθαρό.

25 χρόνια δωρεάν εγγύηση
Σχεδόν όλα τα στρώματά μας και οι βάσεις τους διαθέτουν 
25 χρόνια δωρεάν εγγύηση που καλύπτει ελαττώματα των 
υλικών ή της κατασκευής. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο της εγγύησης.
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Τα στρώματα με ελατήρια διανέμουν το βάρος ομοιόμορφα, 
ώστε να μην υπάρχει επιπλέον πίεση σε κάποιο σημείο
του σώματός σας. Η ανοιχτή κατασκευή των ελατηρίων 
επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορεί μέσα από το στρώμα,

ώστε να μη ζεσταίνεστε πολύ κατά τη διάρκεια του ύπνου. Για 
ακόμα μεγαλύτερη άνεση, μπορείτε να προσθέσετε ένα
ανώστρωμα και τάβλες ή μία βάση στρώματος. Τα στρώματα 
με ελατήρια είναι επίσης πολύ ανθεκτικά.

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΛΑΤΉΡΙΩΝ

HUSVIKA στρώμα ελατηρίων.

Επιπλέον 
γέμισμα 
άνεσης

Συσκευασία
ρολού

Ελατήρια
bonnell

25 χρόνια
εγγύηση

•  Τα ελατήρια bonnell προσφέρουν στήριξη σε όλο 
το σώμα σας, εξασφαλίζοντάς σας έναν ξεκούραστο 
ύπνο.

•  Ένα ελαστικό ύφασμα στην επιφάνεια του 
στρώματος κινείται μαζί με εσάς για μεγαλύτερη 
άνεση.

• Αυτό το στρώμα είναι εγκεκριμένο για παιδιά. 
Διαθέτει φερμουάρ ασφαλείας για τα παιδιά, ώστε 
να μην μπορούν να το ανοίξουν και να μην έχει 
μικρά εξαρτήματα.

• Συσκευασία ρολού, για ευκολία στη μεταφορά.
•  Πάχος: 12 cm

 Μέτρια σκληρό

80x200 cm 903.188.67 139€

 Σκληρό

90×200 cm 604.535.88 59€
140×200 cm 904.535.82 99€

VADSÖ στρώμα ελατηρίων.

Επιπλέον 
γέμισμα 
άνεσης

Συσκευασία
ρολού

Ελατήρια
bonnell

• Τα ελατήρια bonnell προσφέρουν στήριξη σε όλο το 
σώμα σας, εξασφαλίζοντάς σας έναν ξεκούραστο 
ύπνο.

• Τα ελατήρια Bonnell σας βοηθούν να διατηρήσετε 
μια άνετη θερμοκρασία σώματος ενώ κοιμάστε, 
καθώς έχουν ανοιχτή κατασκευή που επιτρέπει την 
κυκλοφορία του αέρα.

• Συσκευασία ρολού, για ευκολία στη μεταφορά.
• Το κάλυμμα του στρώματος έχει σχεδιαστεί για να 

παραμένει σταθερά στη θέση του στο στρώμα.
• Μόνο για χρήση από τη μία πλευρά - δεν χρειάζεται 

να αναποδογυρίσετε το στρώμα.
• Για να διατηρήσετε το στρώμα φρέσκο, 

χρησιμοποιήστε ένα υφασμάτινο καθαριστικό 
κατάλληλο για ταπετσαρίες και σκουπίστε το 
περιστασιακά.

•  Πάχος: 17 cm

HAFSLO στρώμα ελατηρίων,  
μπεζ.

Ελατήρια
bonnell

25 χρόνια
εγγύηση

Συσκευασία
ρολού

• Διατηρεί το σχήμα του και μοιράζει το βάρος σας 
ομοιόμορφα.

• Τα ελατήρια bonnell προσφέρουν στήριξη σε όλο το 
σώμα σας, εξασφαλίζοντάς σας έναν ξεκούραστο 
ύπνο.

• Σχεδιασμένο για χρήση της μίας πλευράς - δε 
χρειάζεται γύρισμα.

• Συσκευασία ρολού, για ευκολία στη μεταφορά.
• Πάχος: 18 cm

 Μέτρια σκληρό

90x200 cm 802.444.76 109€
120x200 cm 002.575.52 129€
140×200 cm 602.444.63 149€
160×200 cm 502.444.68 169€
180×200 cm 902.444.71 229€

 Σκληρό

90x200 cm 204.769.64 109€
120x200 cm 904.769.51 129€
140×200 cm 504.769.53 149€
160×200 cm 604.769.57 169€
180×200 cm 004.769.60 229€
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΛΑΤΉΡΙΩΝ

 Μέτρια σκληρό

90x200 cm 104.257.91 319€
140x200 cm 404.258.55 399€
160x200 cm 004.258.57 449€
180x200 cm 604.258.59 569€

 Μέτριο

90x200 cm 904.257.92 319€
140x200 cm 204.258.56 399€
160x200 cm 804.258.58 449€
180x200 cm 404.258.60 569€

HYLLESTAD στρώμα ελατηρίων σε 
θήκες, λευκό.

Επιπλέον 
γέμισμα 
άνεσης Αφρός μνήμης

Ελατήρια
σε θήκες

25 χρόνια
εγγύηση

Λάτεξ

• Χαλαρώστε πλήρως με την επιφάνεια από αφρό 
μνήμης (Μέτρια σκληρό) ή από λάτεξ (Μέτριο), που 
προσαρμόζεται στο σχήμα του σώματός σας ώστε να 
σας ανακουφίσει από την πίεση.

• Σας προσφέρει στήριξη στα σωστά σημεία, χάρη 
στα ελατήρια σε θήκες που λειτουργούν ξεχωριστά 
ακολουθώντας το σώμα σας. 

• Τα ελατήρια σε θήκες είναι ξεχωριστά 
συσκευασμένα, ώστε να μονώνονται οι κινήσεις σας 
και έτσι να μην ενοχλούν τον σύντροφό σας. 

• Μία παχιά στρώση από μαλακά γεμίσματα 
προσφέρει στήριξη και άνεση.

• Ένα ελαστικό ύφασμα στην επιφάνεια του 
στρώματος κινείται μαζί με εσάς για μεγαλύτερη 
άνεση. 

• Σχεδιασμένο για χρήση της μίας πλευράς - δε 
χρειάζεται γύρισμα.

• Πάχος: 27 cm

 Μέτρια σκληρό

90x200 cm 502.445.24 229€
120x200 cm 702.575.58 259€
140×200 cm 202.445.11 329€
160×200 cm 102.445.16 349€
180×200 cm 502.445.19 429€

 Σκληρό

90x200 cm 704.770.08 229€
120x200 cm 904.769.89 259€
140×200 cm 304.769.92 329€
160×200 cm 004.769.98 349€
180×200 cm 804.770.03  429€

HÖVÅG στρώμα ελατηρίων σε θήκες, 
σκούρο γκρι.

Επιπλέον 
γέμισμα 
άνεσης

Συσκευασία
ρολού

Ελατήρια
σε θήκες

25 χρόνια
εγγύηση

• Σας προσφέρει στήριξη στα σωστά σημεία, χάρη 
στα ελατήρια σε θήκες που λειτουργούν ξεχωριστά 
ακολουθώντας το σώμα σας. 

• Τα ελατήρια σε θήκες είναι ξεχωριστά 
συσκευασμένα, ώστε να μονώνονται οι κινήσεις σας 
και έτσι να μην ενοχλούν τον σύντροφό σας. 

• Μία παχιά στρώση από μαλακά γεμίσματα 
προσφέρει στήριξη και άνεση.

• Ένα ελαστικό ύφασμα στην επιφάνεια του 
στρώματος κινείται μαζί με εσάς για μεγαλύτερη 
άνεση. 

• Σχεδιασμένο για χρήση της μίας πλευράς - δε 
χρειάζεται γύρισμα.

• Συσκευασία ρολού, για ευκολία στη μεταφορά.
• Πάχος: 24 cm

 Μέτρια σκληρό

90x200 cm 502.445.00 149€
120x200 cm 602.575.54 169€
140×200 cm 502.444.87 199€
160×200 cm 502.444.92 229€
180×200 cm 802.444.95 289€

 Σκληρό

90x200 cm 004.769.84 149€
120x200 cm 904.769.70 169€
140×200 cm 504.769.72 199€
160×200 cm 604.769.76 229€
180×200 cm 004.769.79 289€

HAMARVIK στρώμα ελατηρίων,  
ανοιχτό γκρι.

Επιπλέον 
γέμισμα 
άνεσης

Συσκευασία
ρολού

Ελατήρια
bonnell

25 χρόνια
εγγύηση

• Τα ελατήρια bonnell προσφέρουν στήριξη σε όλο το 
σώμα σας, εξασφαλίζοντάς σας έναν ξεκούραστο 
ύπνο. 

• Μία παχιά στρώση από μαλακά γεμίσματα 
προσφέρει στήριξη και άνεση.

• Ένα ελαστικό ύφασμα στην επιφάνεια του 
στρώματος κινείται μαζί με εσάς για μεγαλύτερη 
άνεση. 

• Σχεδιασμένο για χρήση της μίας πλευράς - δε 
χρειάζεται γύρισμα.

• Συσκευασία ρολού, για ευκολία στη μεταφορά.
• Πάχος: 21 cm
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΛΑΤΉΡΙΩΝ

 Μέτρια σκληρό

90x200 cm 904.259.47 399€
140x200 cm 604.259.39 499€
160x200 cm 204.259.41 599€
180x200 cm 804.259.43 699€

 Σκληρό

90x200 cm 504.849.72 399€
140x200 cm 604.849.62 499€
160x200 cm 904.849.65 599€
180x200 cm 304.849.68 699€

HOKKÅSEN στρώμα ελατηρίων σε 
θήκες, λευκό.

Επιπλέον 
γέμισμα 
άνεσης

Μίνι ελατήρια 
σε θήκες

Ελατήρια
σε θήκες Αφρός μνήμης

25 χρόνια
εγγύηση

• Χαλαρώστε πλήρως με την επιφάνεια από αφρό 
μνήμης που προσαρμόζεται στο σχήμα του σώματός 
σας ώστε να σας ανακουφίσει από την πίεση.

• Μία μαλακή στρώση από μίνι ελατήρια σε θήκες 
προσαρμόζεται στις καμπύλες του σώματός σας 
προσφέροντάς σας μεγαλύτερη άνεση.

• Σας προσφέρει στήριξη στα σωστά σημεία, χάρη 
στα ελατήρια σε θήκες που λειτουργούν ξεχωριστά 
ακολουθώντας το σώμα σας.

• Τα ελατήρια σε θήκες είναι ξεχωριστά 
συσκευασμένα, ώστε να μονώνονται οι κινήσεις σας 
και έτσι να μην ενοχλούν τον σύντροφό σας.

• Παχιά μαλακά γεμίσματα προσφέρουν στήριξη και 
άνεση.

• Ένα ελαστικό ύφασμα στην επιφάνεια του 
στρώματος κινείται μαζί με εσάς για μεγαλύτερη 
άνεση.

• Σχεδιασμένο για χρήση της μίας πλευράς - δε 
χρειάζεται γύρισμα.

• Πάχος: 31 cm

 Μέτρια σκληρό

90×200 cm 704.764.19 549€
140×200 cm 104.763.99 649€
160×200 cm 904.764.04 749€
180×00 cm 604.764.10 849€

  Σκληρό

90×200 cm 204.784.87 549€
140×200 cm 504.784.76 649€
160×200 cm 904.784.79 749€
180×00 cm 304.784.82 849€

VATNESTRÖM στρώμα ελατηρίων σε 
θήκες, φυσικό.

Φυσικά υλικάs Ζώνες άνεσης

Επιπλέον 
γέμισμα 
άνεσης Λάτεξ

Ελατήρια
σε θήκες

25 χρόνια
εγγύηση

• Τα φυσικά υλικά όπως το φυσικό λατέξ, οι ίνες 
καρύδας, το βαμβάκι και το μαλλί παρέχουν 
επιπλέον άνεση και προσφέρουν ένα πολύ 
ευχάριστο περιβάλλον ύπνου με ομοιόμορφη 
θερμοκρασία.

• Παίρνετε υποστήριξη στα σωστά μέρη με τη βοήθεια 
μεμονωμένων ελατηρίων σε θήκες που λειτουργούν 
ανεξάρτητα και ακολουθούν στενά το σώμα σας. 

• 5 ζώνες άνεσης παρέχουν πολύ ακριβή υποστήριξη 
και ανακουφίζουν την πίεση στους ώμους και τους 
γοφούς σας. 

• Χάρη στο ενισχυμένο άκρο του στρώματος, 
μπορείτε να καθίσετε άνετα στην άκρη, καθώς το 
στρώμα παραμένει σταθερό και ομοιόμορφο. 

• Το ελαστικό ύφασμα ακολουθεί το περίγραμμα του 
σώματός σας καθώς κινείστε στο κρεβάτι. 

• Τα υφάσματα που βρίσκονται πιο κοντά στο δέρμα 
σας είναι κατασκευασμένα από 100% βαμβάκι από 
βιώσιμες πηγές. 

• Η διακριτική υφή στις πλευρές του στρώματος 
προέρχεται από το φυσικό, μη χρωματιστό και 
μη λευκασμένο λινό που δημιουργεί λεπτές 
παραλλαγές στην επιφάνεια. 

• Το στρώμα παρέχει καλό αερισμό και άνεση στον 
ύπνο, επειδή το κάτω στρώμα είναι κατασκευασμένο 
από φυσικές ίνες καρύδας που επιτρέπουν την 
κυκλοφορία του αέρα. 

• Πάχος: 26cm 
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MALFORS στρώμα αφρού, 
λευκό.

Αφρός
Πλύσιμο στους
60 βαθμούς

Συσκευασία
ρολού

25 χρόνια
εγγύηση

• Το ελαστικό στρώμα αφρού σάς προσφέρει στήριξη 
και άνεση σε κάθε σημείο του σώματός σας.

• Το στρώμα 90×200 είναι εγκεκριμένο για παιδιά. 
Διαθέτει φερμουάρ ασφαλείας, χωρίς μηχανισμό, 
ώστε να μην έχει μικρά μέρη και τα παιδιά να μην 
μπορούν να το ανοίξουν. 

• Συσκευασία ρολού, για ευκολία στη μεταφορά.
• Διατηρείται εύκολα καθαρό, καθώς το κάλυμμα 

πλένεται στο πλυντήριο ρούχων.
• Πάχος: 12 cm

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ

Τα μαλακά και ελαστικά στρώματα αφρού σάς προσφέρουν 
την κατάλληλη στήριξη, καθώς προσαρμόζονται στο σχήμα 
του σώματός σας και διανέμουν το βάρος ομοιόμορφα. 
Έτσι, καθώς δεν υπάρχει επιπλέον πίεση σε κανένα μέρος 
του σώματος σας, βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος 

και μπορείτε να χαλαρώσετε πλήρως. Τα στρώματα αφρού 
απορροφούν επίσης τους κραδασμούς, σε περίπτωση που 
εσείς ή ο σύντροφός σας έχει ανήσυχο ύπνο. Η ευκαμψία 
τους τα καθιστά μια ιδανική επιλογή για τον συνδυασμό με 
ρυθμιζόμενες τάβλες.

Μέτρια σκληρό 

MOSHULT στρώμα αφρού,  
λευκό.

Αφρός
Πλύσιμο στους
60 βαθμούς

Συσκευασία
ρολού

25 χρόνια
εγγύηση

• Το ελαστικό στρώμα αφρού σάς προσφέρει στήριξη 
και άνεση σε κάθε σημείο του σώματός σας.

• Το στρώμα 90×200 είναι εγκεκριμένο για παιδιά. 
Διαθέτει φερμουάρ ασφαλείας, χωρίς μηχανισμό, 
ώστε να μην έχει μικρά μέρη και τα παιδιά να μην 
μπορούν να το ανοίξουν. 

• Διατηρείται εύκολα καθαρό, καθώς το κάλυμμα 
πλένεται στο πλυντήριο ρούχων.

• Συσκευασία ρολού, για ευκολία στη μεταφορά.
• Πάχος: 10 cm

 Μέτρια σκληρό

80x200 cm 102.723.35 79€
90x200 cm 302.723.39 89€
140x200 cm 802.723.27 119€
160x200 cm 002.723.31 139€

 Μέτρια σκληρό

80x200 cm 002.723.07 89€
90x200 cm 202.723.11 99€
140x200 cm 502.723.00 149€
160x200 cm 902.723.03 179€

 Μέτριο

80x200 cm 102.722.84 89€
90x200 cm 402.722.87 99€
140x200 cm 702.722.76 149€
160x200 cm 102.722.79 179€

MALVIK στρώμα αφρού, 
λευκό.

Επιπλέον 
γέμισμα 
άνεσης

Πλύσιμο στους
60 βαθμούς

Αφρός
25 χρόνια
εγγύηση

Συσκευασία
ρολού

• Το ελαστικό στρώμα αφρού σάς προσφέρει στήριξη 
και άνεση σε κάθε σημείο του σώματός σας.

• Μία επίστρωση από μαλακό γέμισμα προσφέρει 
επιπλέον στήριξη και άνεση.

• Διατηρείται εύκολα καθαρό, καθώς το κάλυμμα 
πλένεται στο πλυντήριο ρούχων.

• Συσκευασία ρολού, για ευκολία στη μεταφορά.
• Πάχος: 14 cm

 Μέτρια σκληρό

90x200 cm 502.722.63 149€
140x200 cm 802.722.52 199€
160x200 cm 902.722.56 249€

 Μέτριο

90x200 cm 202.722.45 149€
140x200 cm 602.722.34 199€
160x200 cm 902.722.37 249€

Μέτρια σκληρό 

ΜέτριοΜέτριο
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ

MORGEDAL στρώμα αφρού,  
σκούρο γκρι.

Επιπλέον 
γέμισμα άνεσης

Συσκευασία
ρολού

Ζώνες άνεσης  
Πλύσιμο στους
60 βαθμούς

Αφρός υψηλής 
ελαστικότητας

25 χρόνια
εγγύηση

• Ο αφρός υψηλής ελαστικότητας υποστηρίζει κάθε 
μέρος του σώματός σας παρακολουθώντας τις 
κινήσεις σας.

• Ένα πλούσιο στρώμα μαλακής γέμισης που 
προσθέτει υποστήριξη και άνεση.

• 5 ζώνες άνεσης παρέχουν πολύ ακριβή υποστήριξη 
και ανακουφίζουν την πίεση στους ώμους και τους 
γοφούς σας.

• Εύκολο να διατηρείται καθαρό, αφού μπορείτε να 
πλένετε το κάλυμμα στο πλυντήριο.

• Συσκευασία ρολού, για ευκολία στη μεταφορά.
• Πάχος: 18 cm

Μέτρια σκληρό

 Μέτρια σκληρό

90x200 cm 402.722.30 199€
140x200 cm 402.722.25 299€
160x200 cm 002.722.27 349€

MATRAND στρώμα αφρού μνήμης, 
λευκό.

Επιπλέον 
γέμισμα 
άνεσης

Συσκευασία
ρολού

Ζώνες άνεσηςs  
Πλύσιμο στους
60 βαθμούς

Αφρός μνήμης
25 χρόνια
εγγύηση

• Χαλαρώστε πληρέστερα με μια επιφάνεια ύπνου 
αφρού μνήμης  που προσαρμόζεται στο σώμα σας 
για να ανακουφίσει την πίεση.

• Ένα πλούσιο στρώμα μαλακής γέμισης  που 
προσθέτει υποστήριξη και άνεση.

• 5 ζώνες άνεσης παρέχουν πολύ ακριβή υποστήριξη 
και ανακουφίζουν την πίεση στους ώμους και τους 
γοφούς σας..

• Εύκολο να διατηρείται καθαρό, αφού μπορείτε να 
πλένετε το κάλυμμα στο πλυντήριο.

• Συσκευασία ρολού, για ευκολία στη μεταφορά.
• Πάχος: 18 cm

Μέτρια σκληρό

 Μέτρια σκληρό

90x200 cm 202.723.92 299€
140x200 cm 902.723.84 399€
160x200 cm 002.723.88 449€



10

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΑ

Ένα ανώστρωμα τοποθετείται πάνω από το στρώμα σας για 
να σας παρέχει επιπλέον άνεση. Ταυτόχρονα προστατεύει 
το στρώμα από τη σκόνη και τους λεκέδες και επιμηκύνει 

τη διάρκεια ζωής του, καθώς αφαιρείται εύκολα ώστε να 
μπορείτε να το αερίσετε και να το πλύνετε, προσφέροντάς σας 
έναν πολύ «υγιεινό» ύπνο.

90x200 cm 302.982.40 69€
140x200 cm 802.982.33 99€
160x200 cm 302.982.35 119€
180x200 cm 102.982.36 149€

90x200 cm 202.981.89 99€
140x200 cm 702.981.82 129€
160x200 cm 302.981.84 149€
180x200 cm 002.981.85 179€

TALGJE ανώστρωμα, λευκό.

Συσκευασία
ρολού

Πλύσιμο στους
60 βαθμούς

• Το γέμισμα από αφρό στο ανώστρωμα σάς 
προσφέρει μία μαλακή επιφάνεια ύπνου.

• Ένα ελαστικό ύφασμα στο πάνω μέρος του 
ανωστρώματος κινείται μαζί με εσάς για μεγαλύτερη 
άνεση.

• Διατηρείται εύκολα καθαρό, καθώς διαθέτει 
κάλυμμα που αφαιρείται και πλένεται στο 
πλυντήριο.

• Μπορείτε εύκολα να το μεταφέρετε στο σπίτι, καθώς 
το ανώστρωμα είναι σε συσκευασία ρολού.

• Πάχος: 3,5 cm.

TUDDAL ανώστρωμα, λευκό.

Αφρός υψηλής 
ελαστικότητας

Πλύσιμο στους
60 βαθμούς

Συσκευασία
ρολού

• Διαθέτει γέμισμα από αφρό υψηλής ελαστικότητας 
που ανακουφίζει το σώμα σας από την πίεση και σας 
παρέχει μία πιο σκληρή επιφάνεια ύπνου.

• Ένα ελαστικό ύφασμα στο πάνω μέρος του 
ανωστρώματος κινείται μαζί με εσάς για μεγαλύτερη 
άνεση.

• Διατηρείται εύκολα καθαρό, καθώς διαθέτει κάλυμμα 
που αφαιρείται και πλένεται στο πλυντήριο.

• Μπορείτε εύκολα να το μεταφέρετε στο σπίτι, καθώς 
το ανώστρωμα είναι σε συσκευασία ρολού.

• Πάχος: 5 cm.

90x200 cm 702.981.39 149€
140x200 cm 202.981.32 179€
160x200 cm 802.981.34 199€
180x200 cm 502.981.35 229€

TUSSÖY ανώστρωμα, λευκό.

Αφρός
μνήμης

Πλύσιμο στους
60 βαθμούς

Συσκευασία
ρολού

• Διαθέτει γέμισμα από αφρό μνήμης που 
προσαρμόζεται στο σχήμα του σώματός σας, σας 
επιτρέπει να χαλαρώσετε πλήρως και σας παρέχει 
μία πιο σκληρή επιφάνεια ύπνου.

• Ένα ελαστικό ύφασμα στο πάνω μέρος του 
ανωστρώματος κινείται μαζί με εσάς για μεγαλύτερη 
άνεση.

• Διατηρείται εύκολα καθαρό, καθώς διαθέτει 
κάλυμμα που αφαιρείται και πλένεται στο 
πλυντήριο.

• Μπορείτε εύκολα να το μεταφέρετε στο σπίτι, καθώς 
το ανώστρωμα είναι σε συσκευασία ρολού.

• Πάχος: 8 cm.
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ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΑ

90x200 cm 502.982.15 169€
140x200 cm 202.982.07 199€
160x200 cm 802.982.09 249€
180x200 cm 402.982.11 279€

TUSTNA ανώστρωμα, λευκό.

Λάτεξ
Συσκευασία
ρολού

• Το γέμισμα από λάτεξ και μαλλί ανακουφίζει το 
σώμα σας από την πίεση επιτρέποντάς σας να 
χαλαρώσετε πλήρως και σας παρέχει μία πιο μαλακή 
επιφάνεια ύπνου.

• Ένα ελαστικό ύφασμα στο πάνω μέρος του 
ανωστρώματος κινείται μαζί με εσάς για μεγαλύτερη 
άνεση.

• Μπορείτε εύκολα να το μεταφέρετε στο σπίτι, καθώς 
το ανώστρωμα είναι σε συσκευασία ρολού.

• Πάχος: 7 cm.

90x200 cm 003.732.88 229€
140x200 cm 003.732.74 299€
160x200 cm 103.732.78 349€
180x200 cm 503.732.81 399€

TISTEDAL ανώστρωμα,  
φυσικό.

Φυσικά
υλικά Λάτεξ

Συσκευασία
ρολού

• Το φυσικό λάτεξ στο εσωτερικό σάς ανακουφίζει 
από την πίεση, ώστε να χαλαρώσετε πλήρως και σας 
παρέχει μια πιο μαλακή επιφάνεια ύπνου.

• Όλα τα φυσικά υλικά απομακρύνουν την υγρασία 
και σας παρέχουν ένα ευχάριστο περιβάλλον ύπνου 
με ομοιόμορφη θερμοκρασία. 

• Ένα ελαστικό ύφασμα στο πάνω μέρος του 
ανωστρώματος κινείται μαζί με εσάς για μεγαλύτερη 
άνεση. 

• Τα υφάσματα που είναι πιο κοντά στο δέρμα σας 
είναι από 100% βαμβάκι από βιώσιμες πηγές. 

• Η χαρακτηριστική υφή στα πλαϊνά του 
ανωστρώματος προέρχεται από το φυσικό, 
μη-χρωματισμένο και μη-λευκασμένο λινό, 
που δημιουργεί διακριτικές διακυμάνσεις στην 
επιφάνεια. 

• Μπορείτε εύκολα να το μεταφέρετε στο σπίτι, καθώς 
το ανώστρωμα είναι σε συσκευασία ρολού. 

• Πάχος: 6 cm 
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΉ-DAYBED

HUSVIKA στρώμα ελατηρίων.

Επιπλέον 
γέμιση άνεσης

Συσκευασία 
ρολού

Ελατήρια 
Bonnell 

25 χρόνια 
εγγύηση

•  Τα ελατήρια Bonnell παρέχουν συνολική 
υποστήριξη για να εξασφαλίσουν έναν ξεκούραστο 
ύπνο.

• Το ύφασμα στο πάνω μέρος του στρώματος κινείται 
μαζί σας για να μεγιστοποιήσετε την άνεση.

• Το στρώμα έχει εγκριθεί για παιδιά. Διαθέτει 
παιδικό φερμουάρ χωρίς μηχανισμό έλξης, ο οποίος 
εξαλείφει τα μικρά μέρη και εμποδίζει τα παιδιά να 
το ανοίξουν..

• Συσκευασία ρολού, για ευκολία στη μεταφορά. 
• Πάχος: 12,5 cm

 Μέτρια σκληρό

80x200 cm 903.188.67 139€

Μέτρια σκληρό

MOSHULT στρώμα αφρού, 
λευκό.

Αφρός  
Πλύσιμο στους 
60 βαθμούς

Συσκευασία 
ρολού

25 χρόνια 
εγγύηση

• Αποκτήστε όλη την υποστήριξη και την άνεση με ένα 
ανθεκτικό στρώμα αφρού

• Το μέγεθος 90 × 200 έχει εγκριθεί για παιδιά. 
Διαθέτει παιδικό φερμουάρ χωρίς μηχανισμό έλξης, 
ο οποίος εξαλείφει τα μικρά μέρη και εμποδίζει τα 
παιδιά να το ανοίξουν.  

• Συσκευασία ρολού, για ευκολία στη μεταφορά.
• Διατηρείται εύκολα καθαρό, καθώς διαθέτει 

κάλυμμα που αφαιρείται και πλένεται στο 
πλυντήριο.

• Πάχος: 10 cm

MALFORS στρώμα αφρού, 
λευκό.

Αφρός  
Πλύσιμο στους 
60 βαθμούς

Συσκευασία 
ρολού

25 χρόνια 
εγγύηση

• Αποκτήστε όλη την υποστήριξη και την άνεση με ένα 
ανθεκτικό στρώμα αφρού

• Το μέγεθος 90 × 200 έχει εγκριθεί για παιδιά. 
Διαθέτει παιδικό φερμουάρ χωρίς μηχανισμό έλξης, 
ο οποίος εξαλείφει τα μικρά μέρη και εμποδίζει τα 
παιδιά να το ανοίξουν. 

• Συσκευασία ρολού, για ευκολία στη μεταφορά.
• Διατηρείται εύκολα καθαρό, καθώς διαθέτει 

κάλυμμα που αφαιρείται και πλένεται στο 
πλυντήριο.

• Πάχος: 12 cm

 Μέτρια σκληρό

80x200 cm 102.723.35 79€
90x200 cm 302.723.39 89€
140x200 cm 802.723.27 119€
160x200 cm 002.723.31 139€

 Μέτρια σκληρό

80x200 cm 002.723.07 89€
90x200 cm 202.723.11 99€
140x200 cm 502.723.00 149€
160x200 cm 902.723.03 179€

 Μέτριο

80x200 cm 000.000.00 89€
90x200 cm 000.000.00 99€
140x200 cm 000.000.00 149€
160x200 cm 000.000.00 179€

Μέτριο
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ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

90x200 cm 209€
140x200 cm 259€
160x200 cm 299€
180x200 cm 329€

Οι βάσεις στρωμάτων επιμηκύνουν τη διάρκεια ζωής του 
στρώματος και προσδίδουν άνεση, καθώς απορροφούν
τους κραδασμούς και το βάρος που τοποθετείται στο κρεβάτι 
σας.

ESPEVÄR βάση στρώματος, με κάλυμμα 
σε λευκό ή σκούρο γκρι χρώμα.

25 χρόνια
εγγύηση

• 14 τάβλες από ξύλο σημύδας προσαρμόζονται 
στο βάρος του σώματός σας και αυξάνουν την 
ελαστικότητα του στρώματος.

• Η βάση στρώματος είναι σε επίπεδη συσκευασία για 
ευκολία στη μεταφορά.

• Σας διευκολύνει να καθίσετε και να σηκωθείτε από 
το κρεβάτι, καθώς η βάση στρώματος κάνει το 
κρεβάτι πιο ψηλό.

• Δίνει στο κρεβάτι σας μια ομοιόμορφη εμφάνιση, 
μαζί με το στρώμα ελατηρίων ή αφρού της επιλογής 
σας.

• Διατηρείται εύκολα καθαρό, καθώς διαθέτει 
κάλυμμα που αφαιρείται και πλένεται στο 
πλυντήριο.

• Πάχος: 20 cm

90x200 cm 219€
140x200 cm 269€
160x200 cm 309€
180x200 cm 339€

Με φυσικό χρώμα
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ΤΑΒΛΕΣ

Οι τάβλες συνδυασμένες με σκελετό κρεβατιού μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως βάση για τα στρώματα ελατηρίων και
τα στρώματα αφρού. Επιμηκύνουν τη διάρκεια ζωής του 
στρώματος και προσδίδουν άνεση, καθώς απορροφούν

τους κραδασμούς και το βάρος που τοποθετείται στο κρεβάτι 
σας.

70x200 cm 702.787.06 35€
80x200 cm 702.783.44 40€
90x200 cm 902.783.43 50€

70x200 cm 501.602.08 20€
80x200 cm 301.602.09 25€
90x200 cm 901.602.11 30€
120x200 cm 802.587.84 35€

LURÖY τάβλες.

25 χρόνια
εγγύηση

• Επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του στρώματός σας 
και αποκτήστε επιπλέον στήριξη για το σώμα σας 
με τις 17 ξύλινες τάβλες.

LÖNSET τάβλες.

Ζώνες
άνεσης

25 χρόνια
εγγύηση

• Οι 28 τάβλες από ξύλο σημύδας προσαρμόζονται 
στο βάρος του σώματός σας και αυξάνουν την 
ελαστικότητα του στρώματος.

• Ζώνες άνεσης που προσαμόζονται στο σώμα σας.

80x200 cm 202.783.32 85€
90x200 cm 002.783.33 95€
140x200 cm 102.787.28 130€

LEIRSUND τάβλες.

Ζώνες
άνεσης

25 χρόνια
εγγύηση

• Οι 42 τάβλες από ξύλο σημύδας προσαρμόζονται 
στο βάρος του σώματός σας και αυξάνουν την 
ελαστικότητα του στρώματος.

• Ζώνες άνεσης που προσαμόζονται στο σώμα σας.
• 6 τάβλες με ρυθμιζόμενη σκληρότητα.
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Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλες τις βάσεις στρώματος.

ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ

BJORLI πόδι, 10 cm, 4 τεμ. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 702.996.95 10€

BJORLI πόδι, 20 cm, 4 τεμ. 
Ανοξείδωτο ατσάλι 002.996.94 15€

BRATTVÅG πόδι, 10 cm, 4 τεμ.

Μαύρο 803.096.13 15€

BRENNÅSEN πόδι, 10 cm, 4 τεμ.

Μαύρο 202.996.88 15€

BRENNÅSEN πόδι, 20 cm, 4 τεμ.
Μαύρο 002.996.89 20€

BRYNILEN πόδι, 10 cm, 4 τεμ.

Βελανιδιά 602.996.91 15€

BRYNILEN πόδι, 20 cm, 4 τεμ.
Βελανιδιά 402.996.92 20€

BURFJORD πόδι, 10 cm, 4 τεμ.

Βελανιδιά 402.996.87 15€

BURFJORD πόδι, 20 cm, 4 τεμ.
Βελανιδιά 202.996.93 20€

BÅTSFJORD πόδι, 10 cm, 4 τεμ. 

Σημύδα 103.096.16 15€

BÅTSFJORD πόδι, 10 cm, 4 τεμ. 
Σημύδα 102.996.98 20€

SULTAN πόδι στήριξης, 10–20 cm. Χρησιμοποιείται στις 
βάσεις στρώματος από 140 cm και πάνω, μαζί με τα πόδια 
των 10 και 20 cm.

Μαύρο 459.320.80 8€

ODNES εξάρτημα για πόδι κρεβατιού. Αυτό το εξάρτημα 
σάς βοηθά να τοποθετήσετε καινούργια πόδια στη βάση 
στρώματος που έχετε ήδη στο σπίτι.

303.191.29 6€

SIGGERUD εξάρτημα ένωσης για στρώματα. Καλύπτει 
το κενό μεταξύ δύο στρωμάτων.

402.723.53 12,99€

ARNAVIK κεφαλάρι. Συμπληρώνεται με το κάλυμμα 
LAUVIK σε μπεζ χρώμα.

160 cm 103.084.81 139€



Η ΙΚΕΑ σάς προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες για να 
σας βοηθήσει, από τη μεταφορά των αγορών σας μέχρι 
τη συναρμολόγησή τους, με μία μικρή επιπλέον χρέωση. 

Μπορείτε να κάνετε τα πάντα μόνοι σας εξοικονομώντας 
χρήματα ή να το αφήσετε πάνω μας και εσείς απλώς να 
χαλαρώσετε!

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΉΘΕΙΑ;

ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΉΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Κερδίστε χρόνο με την υπηρεσία Συλλογής & μεταφοράς! 
Συλλέγουμε τα έπιπλα που θέλετε να αγοράσετε από τον 
χώρο επίπλων Self Serve και τα μεταφέρουμε στον χώρο που 
θέλετε με μία μικρή επιπλέον χρέωση.

ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί και 
συσκευαστεί, ώστε να μπορείτε να τα μεταφέρετε στο σπίτι 
μόνοι σας. Αλλά αν προτιμάτε, μπορεί να το αναλάβει η 
συνεργαζόμενη εταιρία μεταφορών που θα παραδώσει τις 
αγορές σας με μια μικρή επιπλέον χρέωση ανεξαρτήτως 
ορόφου.

ΉΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΓΝΩΜΉ

Μη χάνετε τον ύπνο σας με ένα στρώμα που δε σας αρέσει. Αν 
το νέο σας στρώμα είναι λίγο πιο μαλακό ή λίγο πιο σκληρό 
από όσο θα θέλατε, μπορείτε να το φέρετε μέσα σε 40 μέρες 
στο κατάστημα με την απόδειξη αγοράς και να το ανταλλάξετε 
με ένα άλλο. 

Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες και τις χρεώσεις στο www.IKEA.gr
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