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Искате да подредите своята нощна зона 
с всички задължителни мебели– двойно легло,  

гардероб, две нощни шкафчета и скрин. 
Какви обаче да бъдат те като материал 

и колко ще струват. Ето някои ориентири. 

Текст: Таня Червенкова
Снимки: Нора Ангелова

ПЛОСКОСТИ ИЛИ МАСИВ
Днес масово мебелите се произвеждат от мебелни плочи, които 

съответно се разделят на  видове, известни с популярните 
вече съкращения MDF или ПДЧ. Те са по-лесни и удобни от чисто 

технологична гледна точка за изработка на съвременни модели, 
докато третият вариант– масивната дървесина, налага повече 

изисквания. Тя трябва да е добре изсушена и обикновено е по-скъпа, 
особено от ценните като дъб, орех, череша екзотични видове. 

Масивните мебели звучат солидно, но са тежки и предполагат повече 
грижа при използването. 

За да дадем конкретен пример с цените и с това как изглеждат 
различните спални мебелни комплекти представяме някои от 
актуалните предложения на фирма “Кедър”– двойно легло от 

стандартен тип с размери 164х200 см, дву- или четирикрил гардероб, 
две нощни шкафчета и скрин. 

ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СПАЛНЯТА:

Тази спалня е с модерно звучащ дизайн, 
издържан според последните тенденции 

в интериора. Изработена е от MDF 
с 31 мм дебелина с фурнир в комбинация 

с MDF бяла боя. Има повдигащ 
механизъм за отваряне на контейнера 

под матрака. Цена 937 лв. 

Всички цени включват и 
подматрачната ламелна рамка, 

доставката и монтажа 
на мебелите вкъщи.

Към двойното легло са добавени две 
нощни шкафчета с изчистен дизайн, 

плавно прибиране на чекмеджето 
и елегантно скосен профил от 

вътрешната му страна. Цена 189 лв. 
едното.

Гардеробът с размери 240Х170Х60 е с 
плъзгащи се врати и ефектен орнамент 

от самозалепващ се стикер върху 
огледалото. Ако се поръча модел с 

този декоративен детайл, той може 
да се появи и върху стената, както 

предлагат мебелистите от “Кедър”. 
Цена 1520 лв.

Към комплекта има и скрин 
с три чекмеджета за 592 лв. 

в същата комбинация 
на MDF фурнир плюс MDF боя.

3427 лв. 
ЗА КОМПЛЕКТ “БРЕЗА” С MDF 

И ДЕКОРАТИВЕН СТИКЕР

MDF – С НАЙ-ГОЛЕМИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДИЗАЙН
MDF е дървесно-влакнеста плоскост със средна 
плътност. Изработва се от добре подбрани 
еднородни трупи на мека дървесина, на които 
се отделя кората. Нарязаните парчета се обра-
ботват с пара под високо налягане и се смилат 
в турбини почти до каша. Накрая частиците се 
слепват. 
Точно фината консистенция на този вид плос-
кости осигурява тяхната изключително гладка 
повърхност, важно условие за луксозния вид на 
мебела. Освен това този материал не е ронлив 
и позволява нарязването му на дребни елементи 
за декорация. Той е гъвкав и удобен за огъване и 
получаване на разнообразни форми. Има различни 
дебелини на плоскостите – 16, 19, 31 мм. Колкото 
по-голяма е тя, толкова по-добре изглеждат 
мебелите. 

Избор между 3 дървесини
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Този комплект е изработен изцяло от най-евтините 
плоскости, но те са с фурнир с подчертано декоративна 

шарка. За да не изглежда твърде обикновен и тънък, 
гърбът на самата спалня е направен с г-профил, така че 
визуално да звучи много по-плътен. Двойното легло е с 

повдигащ механизъм и контейнер. Цена 686 лв.

Две нощни шкафчета – 102 лв. едното.

Скрин 105х45х52 – 326 лв.

Комплектът има четирикрил гардероб – 984 лв.,

и ракла 105х45х26 – 120 лв.

2320 ЛВ. ЗА “СИЕНА” ОТ ПДЧ

Съкращението на тези плоскости крие и тяхната същност 
– пресовани дървесни частици, слепени със смоли. От двете 
страни плочата е покрита или с ламинирано фолио, или с 
фурнир. ПДЧ плочите са по-плътни, по-хомогенни в сравнение 
с естественото дърво, но по-груби от MDF и затова не са 
подходящи за дизайнерска обработка. Освен по-ниската им 
цена тяхно предимство е и издръжливостта им на удар, на 
химическо замърсяване, на влага и висока температура (до 
180 градуса). Затова са най-използваните в кухнята. 
За спалнята обаче това е компромисният вариант. И 
все пак при ограничен бюджет и професионално отноше-
ние от страна на мебелистите може да се получи хубав 

резултат. Всъщност днес ПДЧ изглежда все по-добре. Поня-
кога трудно се различава от MDF, но само ако плочата 
е поне 18 мм дебела и е с ПВЦ кант. Всъщност кантът 
е слабото място на този материал – много евтините 
варианти, които се предлагат в някои серийно произ-
ведени вносни модели, са покрити с хартиено фолио и с 
лесно разлепващ се кант. Обикновено при тях и обковът 
е некачествен и бързо се разваля, така че в тези случаи 
евтиното в крайна сметка излиза скъпо. Например, ако 
пантата на гардероба се счупи и трябва да се сложи нова, 
ще се наложи да се пробият нови отвори, а това със сигур-
ност ще компрометира изцяло мебела. 

Има модели, които могат и трябва да се правят 
само от масив – по-класическите, с повече детайли 

и звучащи ретро. Добре е, ако са на крака и имат 
някои декоративни елементи. Специалистите 

обаче напомнят, че масивът е скъп, 
и затова все повече 

той се комбинира с MDF.

В комплекта “Кипарис” също са съчетани няколко 
материала. Например при гардероба няма масив – 
корпусът е от ПДЧ, вратите от MDF с естествен 

фурнир бук, добавено е и огледало. Цена 1866 лв. 
Огледалото на вратата 90х70 струва 98 лв.

Двойното легло обаче е с рамка и крака 
от масив – бук, 

а за гърба е предпочетена MDF плоскост с 
естествен фурнир за повече здравина. 

Цена– 888 лв.

Скринът е от същата масивна букова дървесина 
и струва 553 лв.

Две нощни шкафчета – 214 лв. едното, 
и скрин – 553 лв. 

3833 ЛВ. ЗА МАСИВ ПЛЮС 
MDF ЗА “КИПАРИС”

Експертите съветват: 
КОМБИНАЦИЯ 
ОТ МАТЕРИАЛИ
И за по-достъпни цени, и за по-здрава и качествена изработка 
мебелистите днес предпочитат да работят с няколко суро-
вини в едно. Плоскостите са по-добри за определени неща, 

масивът – за други, и е най-добре да се съчетаят. Например 
вече почти не се правят гардероби от цяло естествено 
дърво, обикновено корпусът е от ПДЧ, достатъчно здрав 
и устойчив материал, а вратите са от фурнирован MDF. 
Скрин и ракла обаче е добре да са от масив, стоят солидно 
и луксозно. Както и рамките на легло. Но ако таблата при 
гърба е голяма, се предпочита отново MDF, защото е риско-
вано и трудно да се работи с цял едър масивен къс, докато 
с плоскостите няма проблем.

ПДЧ – ЗДРАВИ, ПРАКТИЧНИ, НО ПО-ОБИКНОВЕНИ МЕБЕЛИ


