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Мисията на ТЕД е да допринесе за по-добър живот, 
подобрявайки уюта и комфорта в най-личното 
пространство във Вашия дом. Съвкупността от стил, 
функционалност, качество и природосъобразност във 
всичко, което създаваме, отразява убеждението ни,  
че и най-малкият детайл е от значение.

Ние не предлагаме просто продукти, а начин на живот! 
Всеки ден се стараем да изградим специална връзка 
 с хората около нас, базирана на доверие и уважение.

С тази цел, компанията ни създаде стабилна 
корпоративна култура, базирана на ценностите, които 
споделяме и мисията, която следваме.

Това не е просто бизнес – това е лично отношение.

Изпълнителен директор



Водеща, независима 
лаборатория, тестваща 

качеството  и безопасността  
на потребителски стоки 

TЕД-БЕД ЕАД 
работи с SAP ERP 

система

TЕД-БЕД ЕАД е Член на 
EBIA: European Bedding 
Industries’ Association

TЕД-БЕД ЕАД е 
сертифицирана по  

ISO 9001:2015 и 
 ISO 14001:2015

TЕД-БЕД ЕАД използва 
сертифицирана пяна, безвредна 

за тялото и околната среда

В хармония с теб

Матраците с марка TЕД 
са тествани за вредни 

вещества според Оеко Теx 
Standard 100



Колекция легла с марка TED предоставя уникална 
съвкупност от елегантен дизайн, интелигентни 
конструкции и оптимален комфорт. Нашата мисия е да 
допринесем за по-добро качество на живот, създавайки 
уютни интериори и осигурявайки висок клас комфорт 
в най-личното пространство на дома, спалнята. 
Съчетанието от естетика, функционалност и грижа за 
околната среда е отражение на дълбокото ни убеждение, 
че всичко, което правим, има значение.



интелигентна технология от 
индивидуално пакетирани 
пружинки, всяка в отделно 
джобче. Те реагират 

прецизно на различния по сила 
натиск и осигуряват гъвкава, но 
стабилна опора на тялото.

i-Springs  Super Comforti-Springs  Super Comfort

класическа технология, при 
която пружинките са свързани 
помежду си и осигуряват 
усещане за стабилност, а 

високотехнологичната им обработка 
ги прави изключително здрави и 
издръжливи на натиск.

b-Springs® Orthopedicb-Springs® Orthopedic

Класика
Леглата от колекция TED са 
класически пружинни легла, 
с покет или бонел пружинни 
системи и различни видове 
топери за оптимално удобство 
по време на сън. Голяма 
част от моделите следват 
скандинавския стил –  
майсторство в изработката, 
висококачествени материали, 
ненадминат комфорт и 
елегантен изчистен дизайн.

Подвижност и адаптивност
Великолепна симбиоза между 
вечния скандинавски дизайн 
и функционалност. Моторното 
легло на TED е оборудвано 
с електрическа повдигаща 
система, с която можете 
да изберете позицията, 
отговаряща на нуждите ви. 
Стабилността, комфорта и 
чистата линия са акцент на 
колекцията.

Многослойна пружинна 
система
Множество редове от 
различни типове пружина, 
покет и бонел, превръщат 
леглата с марка TED в 
люлка на комфорт. Хиляди 
индивидуално пакетирани 
пружини гарантират отлична 
поддръжка и релаксация.

Технологии 
 и материали
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Polaris 
Plus

Елегантно и стилно леглото Polaris+, с модерна  
i-Springs Super Comfort технология, следва най-
добрите примери на северния тип обзавеждане.
Съчетава се добре с всеки тип пространство и
осигурява пълен комфорт на тялото.
Оборудвано е с модерна повдигаща система,
прикрепена към външната част на леглото. Всеки
може да избере позицията, която е най-удобна за
него. Стабилността, комфорта и изчистената линия
са акцент. Конструкцията е здрава и с дълъг живот
– индивидуално пакетираните покет пружини в
сърцето на основата и матрака са с допълнителнa
термална обработка. Системите за спане с марка
TED гарантират прецизност и отлично изпълнение
във всеки детайл.
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Основа: Н: ≈33 см (±1 см)
Стабилна основа от MDF  
Иглонабит филц 
Пружинен пакет покет 
Полиуретанова пяна 
Полиуретанов борд 
Обемна вата 
Дамаска

Матрак: Н: ≈19 см (±1 см)
Пружинен покет пакет 
Полиуретанова пяна  
Полиуретанов борд 
Дамаска

Топ матрак: Н: ≈6 см (±1 см)
Силиконови влакна 
Ядро по избор на клиента 
(Виско, Латекс, 
Високоеластична  пяна, 
Полиуретанова пяна) 
Сваляем калъф

≈ 58 см
височина на леглото 

без крака

възможност 
за крака:

13 см
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Galaxy Легло Galaxy е дизайнерски проект с модерна  
i-Springs Super Comfort  технология, съчетал 
удобство и функционалност. Интелигентна 
конструкция с вградена ламелна рамка, която 
отваря пространство за съхранение, чрез 
странично повдигащ се механизъм. Рамката е 
прикрепена към матрак с мултипокет система с 
повече от 500 пружинки на кв. м., което свързва 
традиционния скандинавски стил с южната 
представа за функционалност. Топерът съдържа 
микропокет пружинки, с височина на половина 
на традиционната пружина, което осигурява 
изключително адаптивна повърхност, правилна 
ортопедична опора и комфорт за тялото. 
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Основа: Н: ≈23 см (±1 см)
Дървена конструкция от ПДЧ 
Обемна вата 
Дамаска

Матрак: Н: ≈24 см (±1 см)
Дървена рамка с ламели 
Иглонабит филц 
Пружинен пакет покет 
Полиуретанова пяна 
Полиуретанов борд 
Обемна вата 
Дамаска

Топ матрак: Н: ≈10 см (±1 см)
Обемна вата 
Пружинен пакет микропокет 
Сваляем калъф

≈ 57 см
височина на леглото 

без крака

възможност за крака:

6 см 6 см
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Bergen Изчистеният външен вид на легло Bergen е избран, 
за да подхожда на всеки интериор, като придава 
индивидуален щрих към спалнята. Характеризира 
се с изключително качество и функционалност. 
Модерна i-Springs Super Comfort технология, с 
повече от 1 500 индивидуално пакетирани покет 
пружинки за двоен размер легло, осигурява на 
тялото правилна позиция по време на сън или 
почивка. Топерът е отлично допълнение за повече 
мекота и комфорт. 
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Основа:     Н: ≈24 см (±1 см)
Дървена конструкция от 
иглолистен материал; 
Иглонабит филц; 
Пружинен пакет покет  
с укрепващ механизъм; 
Полиуретанова пяна; 
Полиуретанов борд; 
Обемна вата; 
Дамаска.

Матрак:     Н: ≈19 см (±1 см)
Пружинен пакет покет с 
укрепващ механизъм; 
Полиуретанова пяна; 
Полиуретанов борд; 
Дамаска.

Топ матрак:     Н: ≈6 см (±1 см)
Силиконови влакна 
Ядро по избор на клиента от 
(Виско, Латекс, 
Високоеластична пяна, 
Полиуретанова пяна) 
Сваляем калъф.

≈ 49 cм
височина на леглото 

без крака

възможност за крака:

6/11 см6/11 см
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Lund Легло Lund, комбинация от i-Springs Super Comfort 
и b-Springs® технологии, въплъщава класическия 
скандинавски стил – стабилна основа с бонел и 
матрак от индивидуално пакетирани пружинки, 
които работят самостоятелно и отговарят прецизно 
на различния по сила натиск, като гарантират 
равномерна поддръжка и оптимален комфорт.
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Основа:     Н: ≈24 см (±1 см)
Дървена конструкция от 
иглолистен материал; 
Иглонабит филц; 
Пружинен пакет покет  
с укрепващ механизъм; 
Полиуретанова пяна; 
Полиуретанов борд; 
Обемна вата; 
Дамаска.

Матрак:     Н: ≈19 см (±1 см)
Пружинен пакет покет с 
укрепващ механизъм; 
Полиуретанова пяна; 
Полиуретанов борд; 
Дамаска.

Топ матрак:     Н: ≈6 см (±1 см)
Силиконови влакна 
Ядро по избор на клиента от 
(Виско, Латекс, 
Високоеластична пяна, 
Полиуретанова пяна) 
Сваляем калъф.

≈ 48 cм
височина на леглото 

без крака

възможност за крака:

6/11 см6/11 см
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Stilo Новото ни предложение, създадено с грижа към 
детайла – легло Stilo, ще се превърне в любимото Ви 
място за отмора и бягство от забързаното ежедневие. 
Моделът е решен със заоблени елегантни форми, 
като същевременно предоставя широко място за 
съхранение посредством удобен, странично повдигащ 
се механизъм. 
Балансирано съчетание на дизайн и функционалност – 
практичен избор за всеки градски апартамент. 
Боксспринг леглото е многослойна конструкция от 
здрава, тапицирана основа; матрак от адаптивна 
мултипокет система с добавен комфортен слой 
мемори пяна и топматрак за допълнителен комфорт. 
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≈ 52 см
височина на леглото 

без крака

Основа: Н: ≈23 см (±1 см)
Дървена конструкция от ПДЧ;
Повдигащ механизъм;
Обемна вата;
Висококачествен текстил; 
Дамаска SAWANA – 4 цвята .

Матрак: Н: ≈24 см (±1 см)
Дървена рамка с ламели;
Иглонабит филц;
Пружинен мултипокет пакет;
Полиуретанова пяна;
Полиуретанов борд;
Слой силиконизрана вата за 
допълнително омекотяване;
Дамаска.

Топ матрак: Н: ≈6 см (±1 см)
Силиконови влакна; 
Ядро от допълнително 
омекотена полиуретанова пяна; 
Сваляем калъф.

SAWANA 02 SAWANA 11 SAWANA 17 SAWANA 72

включени крака:

6 см
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Venice Модел Venice е нашето ново предложение за легло 
с модерна, олекотена визия, която създава усещане 
за простор и хармония в спалнята. Елегантна 
конструкция, вдъхновена от италианския стил, 
характерен с меки и заоблени линии, изкушаващо 
те приканва да се отдадеш на истински отмаряща 
почивка.
Красивата дамаска допълнително омекотява 
визията на леглото, превръщайки го в истинско 
кътче за удобство и релакс.
Таблата подчертава изискания стил, придавайки 
цялостен завършек на този модел.

възможност 
за крака:

20 см

Височина без крака: 13 см (±1 см)
Височина на краката: 20 см
Височина на леглото с табла: 110 см
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Основа: Н: ≈30 см (±1 см) 
без крака и табла

Дървена конструкция от ПДЧ; 
Обемна вата; Дамаска

Забележка:  
над 120 см леглото може да от 2 части

Clever 
Decision

Легло Clever Decision е с елегантен дизайн и добра 
функционалност. Повдигащата се подматрачна ламелна 
рамка не само увеличава комфорта на поставения върху 
нея матрак, но осигурява и практично пространство 
за съхранение отдолу. Благодарение на специалния 
пневматичен механизъм, повдигането е лесно и не изисква 
усилие. Конструкцията е красиво тапицирана с луксозна 
дамаска – без твърди повърхности и ръбове. Изчистената 
табла придава изискан вид на леглото и се съчетава лесно 
с различни спални интериори.
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Основа: Н: ≈42 см (±1 см), без крака
Дървена конструкция от иглолистен материал; Иглонабит филц; 
Пружинен пакет бонел; Полиуретанова пяна; Полиуретанов борд; 
Обемна вата; Висококачествен текстил; Дамаска

Основа: Н: ≈40 см (±1 см), без крака и табла
Дървена конструкция; Обемна вата; Дамаска 

Основа: 
Н: ≈28 см (±1 см), без крака 
Дървена конструкция;  
Обемна вата; Дамаска

Diva base

Comfort Supreme

Luxury Privilege

За ценителите на традиционните легла, 
предлагаме възможност да изберат 
основа Diva, с технолoгия b-Springs® 
Orthopedic и матрак по избор. 
Тъй като основата дава голяма 
част от комфорта на леглото, 
нейният правилен избор осигурява 
вашето удобство по време на сън, 
независимо от конкретния избор 
на матрак. 
Предлага се с избор от 3 или 4 чекмеджета.

Непреходен и изискан стил.  
С типична британска визия и 
облечено изцяло в тъкан текстил  
легло Comfort Supreme e добър 
акцент в интериора на всяка спалня. 
Табла с красив и романтичен дизайн 
придава още по-изтънчен вид на 
модела. 
Стабилната основа е с вградени 
4 странични чекмеджета и е 
подходяща за всички модели 
двулицеви матраци.

Леглo Luxury Privilege се отличава с 
класическа визия, гарантирано качество и 
издръжливост на материалите. Вградените 
4 на брой чекмеджета осигуряват 
практично и леснодостъпно пространство. 
Стабилната основа е подходяща за всеки 
модел двулицев матрак. Богат избор от 
висококачествени дамаски и цветове.

size (cm): a b c
60 86 13

a

b

c
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Колекцията легла TED предлага 
разнообразие от избор за уникални 
персонализирани конфигурации.

• Широк избор от висококачествени
текстили и кожа, в различни цветове.

• Традиционни и модерни табли.

• Дървени и метални крака в различни размери.

• Топери по избор, според индивидуалното
усещане за комфорт.

Конфигурации

Отлична еластичност и 
гъвкавост. Латексът обгръща 
извивките на тялото и 
елиминира чувството на 
натиск, като подпомага 

спокойните и естествени движения. 
Има отлични ергономични свойства 
и структура с отвори, позволяваща 
свободна циркулация на въздуха.  

ЛатексЛатекс

За разлика от пълнежа с 
мемори и латекс, HR пяната е 
предпочитана от хора, които 
търсят твърди повърхности. 
HR пяната предоставя 

отлична поддръжка в горната част на 
леглото. Отличен избор за модерната 
спалня.

Материал с добра 
плътност, който поддържа 
тялото, без да създава 
точки на напрежение. 
Пенополиуретанът е лесен 

за профилиране, което му придава 
допълнителни анатомични свойства.

Топ матраци

Високоеластична (HR) пянаВисокоеластична (HR) пяна

Полиуретанова пяна Полиуретанова пяна 

Изключително адаптивен 
и чувствителен към 
температурата материал. 
Реагира на топлината на 
тялото и заема неговата 

точна форма, запомняйки всяко 
движение. Подобрява комфорта и 
създава усещане за мекота.

Мемори пянаМемори пяна
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Модел: Табла за легло Височина 
(см)

Широчина 
(см)

Дебелина
(см)

Начин на 
захващане:

S
to

ck
h

ol
m

110 или 120 см
100/ 110/ 140/ 160/ 

180/ 200/ 220
≈6 см

релсова 
сглобка

K
op

en
h

ag
en

110 или 120 см
100/ 110/ 140/ 160/ 

180/ 200/ 220
≈10 см

релсова 
сглобка

O
sl

o

110 или 120 см
100/ 110/ 140/ 160/ 

180/ 200/ 220
≈10 см

релсова 
сглобка

B
er

ge
n

110 или 120 см
100/ 110/ 140/ 160/ 

180/ 200/ 220
≈10 см

релсова 
сглобка

G
al

ax
y

110 или 120 см
100/ 110/ 140/ 160/ 

180/ 200/ 220
≈10 см

релсова 
сглобка

F
jo

rd

110 или 120 см
100/ 110/ 140/ 160/ 

180/ 200/ 220
≈12 см

релсова 
сглобка
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Табли за легла

Модел: Табла за легло Височина 
(см)

Широчина 
(см)

Дебелина
(см)

Начин на 
захващане:

C
u

rb
y

110 или 120 см
100/ 110/ 140/ 160/ 

180/ 200/ 220
≈12 см

релсова 
сглобка

Fo
u

r*

110 или 120 см
100/ 110/ 140/ 160/ 

180/ 200/ 220
≈12 см

релсова 
сглобка

S
ix

*

110 или 120 см
100/ 110/ 140/ 160/ 

180/ 200/ 220
≈12 см

релсова 
сглобка

Th
ou

sa
n

d

110 или 120 см
100/ 110/ 140/ 160/ 

180/ 200/ 220
≈12 см

релсова 
сглобка

F
lo

w

110 или 120 см
100/ 110/ 140/ 160/ 

180/ 200/ 220
≈16 см

релсова 
сглобка

  Височината на таблата трябва да се съобрази с височината на леглото, включително краката. 

*Модели  Four и Six не са подходящи за основи и легла с ширина по-малка от 140 см, поради фигуралните елементи.
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Крака за легла

1 2 3 4

Модел: Height 
(см) Материл: Цвят:

1. Стандарт 6 или 11 см Бук 6 см / Натурал: 10800058, Венге: 10800725, Черно: 10800061 
11 см / Натурал: 10800049, Венге: 10800048, Черно: 10800052

2. Метален 6 или 11 см Метал Хром (6cm): 10800366 
Хром (11cm): 10800343

3. Цилиндричен 15 см Бук Натурал: 10801712

4. Цилиндричен S 13 см Бук Венге: 10802418

препоръчителен брой крака за размер: 6 бр. за единичен размер; 12 бр. за двоен размер
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Скрин пейки

Нощни шкафчета

Функционална и стилна, тапицираната 
скрин пейка може да бъде използвана като 
завършващ щрих за спалнята, съчетана 
с нощните шкафчета. Може да бъде 
тапицирана по желание на клиента,  
с предлаганите от TED дамаски.

Размер: дължина 115 см; ширина 40 см; 
височина 50 см – без крака     
Възможност: крака Стандарт | Метал (6 см)

Отлично допълнение към интериора на 
спалнята, лесни за преместване и удобни за 
употреба.  
Нощните шкафчета могат да бъдат 
тапицирани, по желание на клиента, в 
съчетание с леглото,  
с предлаганите от TED дамаски.

Размер: дължина 40 см; ширина 40 см; 
височина 50 см – без крака
Възможност: крака Стандарт | Метал (6 см)
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