
Fenyő ágy vásárlási kisokos

Ezekre 
kell figyelned 

a legjobb fenyő ágy 
kiválasztásához! 

!



AMIRŐL SZÓ LESZ:

 1  Miért olyan kedveltek a fenyő ágyak?
 2  Fenyő ágy – milyen fenyő alapanyagból legyen?
 3  Fenyő ágy – ágyneműtartós vagy ágyneműtartó  
          nélküli kivitelt válassz?
 4  Mitől függ a fenyő ágy masszívsága?
 5  Mi az a szexbiztos fenyő ágy?
 6  Milyen tartós a fenyő ágy?
 7  Milyen tartozékok járnak a fenyő ágyhoz?
 8  Fenyő ágy méretek
 9  Fenyő ágy garancia
 10  Hol vásárolj fenyő ágyat?
 11  Fenyő ágy szállítás és szerelés
 12  Hogyan tüntesd el a karcolásokat fenyő ágyadról?

 Melyek a legfontosabb szempontok 
fenyő ágy vásárláskor?

Milyen alaptartozékok kötelezőek a fenyő ágyakhoz?

Mitől lesz egy fenyő ágy szexbiztos?

Összefoglaltuk!

?
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1. Miért olyan kedveltek a fenyő ágyak?

A fenyő ágyakat azért szeretik az emberek, mert masszívak, tartósak és szépek. Ha belépsz egy fe-
nyőbútor szaküzletbe, rögtön megcsapja az orrod a finom fenyőillat, olyan, mintha egy északi fenyő-
erdőben járnál.

A kiemelkedő terhelhetőséggel és akár több évtizedes élettartammal - megfelelő használat és gon-
doskodás mellett - a fenyő ágy egyszerű, méltóságteljes letisztultságával és barátságosságával ejti 
rabul a szíved. Praktikus bútordarab a mindennapokban, amely a hálószobád hangulatát is feldobja.

Mindezekhez pedig verhetetlen ár-érték arány társul.

2. Fenyő ágy – milyen fenyő alapanyagból legyen?

A fenyőbútor- gyártás legnépszerűbb alapanya-
ga az erdeifenyő, vagy ismertebb nevén a bor-
ovi fenyő. 

Igénytelen, ellenálló fenyőfaj, mely szilárdsági és 
rugalmassági jellemzői, valamint szép erezete mi-
att emelkedik a fenyőfajták közt a dobogó legfelső 
fokára. Sűrű szerkezete, rendhagyó gyantatartal-
ma miatt ugyanis erősebb és tartósabb, mint a je-
genye-vagy a lucfenyő. Az sem mindegy, honnan 
származik az alapanyag: a skandináv borovi fenyő 
a zord éghajlaton lassabban nő, ezért meg ellenál-
lóbb és erősebb, mint a román vagy a bolgár.

A borovi fenyő ágyak bitang masszívak, teher-
bírásuk és élettartamuk a keményfákéval ve-
tekszik.

Nem is kérdés tehát, hogy borovi fenyő ággyal 
jársz a legjobban. A magyar piacon kapható fe-
nyő ágyak nagy része egyébként borovi fenyőből 
készül, de az alapanyag nem minden, sok más 
tényezőt is figyelembe kell majd venned még vá-
lasztáskor.
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Nem is kérdés tehát, hogy borovi fenyő 
ággyal jársz a legjobban. A magyar pi-
acon kapható fenyő ágyak nagy része 
egyébként borovi fenyőből készül, de 
az alapanyag nem minden, sok más té-
nyezőt is figyelembe kell majd venned 
még választáskor.

Az egyik legfontosabb, hogy érdek-
lődd meg a kereskedőnél, hogy az 
ágy valóban tömör borovi fenyő, 
vagy csak fenyő színkóddal felvérte-
zett furnérlap, vagy esetleg bútorlap.

A bútorlap (laminált lap -ragasztott a régi tí-
pusban, az újban pedig műanyagozott – vagy 
pozdorja néven is találkozhatunk vele) a tömör 
fenyőfa ágykerettel szemben tulajdonképpen 
összepréselt faforgács, az ebből készült ágyak 
teherbírása és tartóssága fényévekre van a tö-
mörfa (fenyő vagy keményfa) ágykeretekétől. 

De nemcsak a terhelhetőség, strapabírás és időt-
állóság tekintetében maradnak el a fenyő ágyak-
tól, hanem javításuk is sok fejfájást okozhat.

A fenyő ágy teherbírása a benne lévő ágy-
rács anyagától és minőségétől is nagymér-
tékben függ. 

Vannak olyan forgalmazók, akik borovi fenyő ke-
retbe lucfenyő ágyborda sort tesznek. Ezzel pe-
dig jelentősen veszthet strapabírásából (a bor-
dák vastagsága és szélessége is fontos persze).

A fenyőfa természetes módon csomókat tartalmaz. 
Mondhatnám, hogy ez a fenyőfa dísze, ha azonban 
ez neked „nem jön be”, akkor a keményfa ágyak kö-
zött érdemes keresgélned, vagy próbálkozhatsz cso-
mómentes fenyő ágy felkutatásával, azt meg nem 
fogsz olyan kedvező áron találni, mint mondjuk egy 
tölgy ágyat.
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A  fenyő  ágyak  készülhetnek ágyneműtar-
tós, vagy ágyneműtartó nélküli  kivitelben is. 
Ez utóbbiakat fixnek is nevezik, ezek ugyanis 
nem rendelkeznek emelhető fekvőkerettel.

Az ágyneműtartó nélküli, hagyományos 
kinézetű fenyő ágyak kevesebb faanya-
got tartalmaznak, ezért némileg gyengébb 
szerkezetűek, mint az ágyneműtartósok.  
A középső merevítés egy lécből, és az erre 
csavarozott lábakból áll, ezért mozgatáskor 
óvatosan kell eljárni velük, mert a földön 
húzva kitörhetnek a lábak.

A fix fenyő ágyak helyigényesek, ugyanis ha 
pakolóhely kell, akkor oldalra kihúzható ágy-
neműtartó fiókot vehetsz hozzájuk (amiben 
közel sem fér el annyi minden, mint az ágyne-
műtartós ágykeretekben). Előnyük viszont, 
hogy hatékonyan szellőznek, és könnyeb-
ben takaríthatunk ki alattuk. Ha a szobá-
ban padlófűtés van, akkor ajánlott ilyet 
venned, hogy járhasson alatta a levegő.

Más tészta az ágyneműtartós fenyő ágy, 
mely úgy néz ki, mint egy doboz. Több 
anyag, erősebb és tartósabb szerkezet jel-
lemzi. Középen egy vastag fenyő deszkán 
fekszik fel a földre, így akkor sem lesz baja, 
ha ide-oda húzgálod. 

Az ágyneműtartóhoz a fekvőkeret feleme-
lésével férhetünk hozzá. Sokkal tágasabb 
tehát a pakoló része, mint a fix ágyaknak, 
és még csak plusz helyre sincs szükség a 
szobában. Az is tény azonban, hogy a zárt 
szerkezet előnytelen a szellőzés szem-
pontjából. 

3. Fenyő ágy – ágyneműtartós vagy ágyneműtartó 
nélküli kivitelt válassz?

Tipp: lehetőleg olyat válasszunk, aminél az 
aljlemez könnyen kivehető, és nem okoz gon-
dot az ágy alatti porszívózás.
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4. Mitől függ a fenyő ágy masszívsága?

A fenyő alapanyag fajtája, ennek minősége, illetve az ágykeret vastagsága és az ágyrács robosztus-
sága határozza meg a fenyő ágyak terhelhetőségét, masszívságát. Mint fentebb írtam, a skandináv 
borovi fenyő a legjobb, ezzel nem nyúlhatsz mellé.

Minél vastagabbak az ágy elemei, annál jobb, 
általában véve egy 2,5-3,5 cm vastag fenyő ágy 

már optimális lehet. 

Sok gyártó nem tünteti fel ezt az értéket honlap-
ján, érdemes rákérdeznünk, mert sok esetben a 

vékonyka ágyért is elkérnek ugyanennyit.

Az ágybordáról se feledkezzünk meg, erre ke-
rül ugyanis a matrac, az ágy teherbírása tulaj-
donképpen ennek a függvénye. 

A nagyobb bútoráruházakban tömkelegével 
előforduló vékonyabb lécek kevésbé bírják 
a terhelést és az átlagosnál nagyobb testsúly 
esetén nem is húzzák sokáig. Minél vastagabb 
és szélesebb az ágyborda, annál jobban bírja 
majd a lepedőakrobatikát. 

Plusz pont a fenyő bordáknál a táblásítás, ami megnöveli a strapabírást és a tartósságot, vala-
mint nem csavarodik az anyag, minimálisra csökken a tágulás és zsugorodás is. A táblásított ágybor-
da két fenyő léc összeragasztásával készül (kizárólag környezetbarát ragasztóval).

Praktikusabb a merev, fix ágyborda, mert a rugalmas ágy-
ácsnál, masszívabb és időt állóbb. Arról nem is beszélve, 
hogy egy komoly teherbírású franciaágy méretű rugal-
mas ágyrács egy vagyonba kerül.

2,5-3,5 cm
vastag 

A zárt szerkezetű, 
ágyneműtartós fenyő 

ágy jobb választás, 
mint a hagyományos fix 
(ágyneműtartó nélküli) 

típusú, hiszen a kialakítá-
sa miatt bitang 
erős és tartós.
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5. Mi az a szexbiztos fenyő ágy?

Néhány éve jelentek meg a Szexbiztos fenyő ágyak Magyarországon. Az elnevezés – melyet a Mat-
rackuckó Alvásszaküzlet- hálózat „talált fel” – arra utal, hogy ezek bizonyítottan sokkal nagyobb 
teherbírással rendelkeznek, mint az átlagos fenyő ágyak.

 I.

Először is, mert fenyő 
ágyak a legjobb minősé-
gi észak-karéliai borovi 

fenyőből készülnek. 

 II.

Másrészről az anyagvas-
tagság garantáltan 2,5-
3,2 centi közötti

III.

Harmadszor, mert a fe-
nyő ágykeretek táblásított 
12×2-es borovi fenyő ágy-
bordák erősítik.
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6. Milyen tartós a fenyő ágy?

100 évvel ezelőtt a fenyő ágyak gyakorlatilag ácsszer-
kezetek voltak, ahol a rendkívül egyszerű előállítás és 
a funkcionalitás volt előtérben. Akár egy emberöltőt is 
kibírtak. Az idő előre haladtával a megmunkálási mód-
szerek, illesztések, csapolások és a felületkezelés persze 
finomodtak.
 
Manapság a lapokra szedhető fenyő ágyakról elmond-
hatjuk, hogy odafigyelés, rendszeres karbantartás mel-
lett évtizedekig is szolgálhatnak.

Természetesen azokra a fenyő ágyakra vonatkozik ez, 
melyek kiváló minőségű, megfelelően kezelt (szárított) 
fenyő alapanyagból, precíz illesztésekkel készülnek. 

Egy dolgot azonban sajnos nem lehet teljesen kizárni a lapra 
szerelt ágyaknál: a nyikorgást. 

Persze az nem normális jelenség, ha egy fenyő ágy már összerakás után elkezd nyekeregni. 
A fenyőfa száradása miatt azonban idővel elkezdhet hangokat adni az ágy, amit a csavarok 

meghúzásával szüntethetsz meg, illetve a bordák megfordításával. (De nem reális elvárás 
egy 20 éves fenyő ággyal szemben, hogy meg se mukkanjon.)

Jobb oldalt egy “friss”, bal oldalt pedig egy érett fenyő ágy látható

A kezdetben világos színű 
fenyő ágy évek múltán a 
napfény hatására mé-
lyebb, borostyán árnya-
latot vesz fel, szerintem 
ilyenkor még pompásab-
ban néz ki.
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7. Milyen tartozékok járnak a fenyő ágyhoz?

Az egyik legnagyobb buktató amikor fenyő 
ágyat vásárolsz a tartozékok kérdésköre. Vagyis 
az, hogy mi tartozik bele a feltüntetett alapárba, 
és mi az, ami csak felár megfizetésével kapható 
meg.

Azt hiszem, egyértelmű, olyan fenyő ágyat nem 
veszünk, amit mellé nem kapjuk kézhez a szere-
lékeket (csavarok, tiplik, tönkanyák). 

Amire viszont nagyon kell figyelned: vajon 
ágyrács jár-e az ágy mellé, vagy súlyos össze-
get kell még ráfizetnünk? (Gyártónként, típu-
sonként itt azért elég nagy a szórás).

Én olyan helyen vásárolnék, ahol az ár tartal-
mazza az ágybordákat, illetve ágyneműtartós 
ágykeret esetén a gázrugókat is. A gázdugattyú 
kényelmesebb megoldás, mint a normál rugó, 
hiszen sokkal könnyebben emelhető a fekvő-
keret, és éjszaka a rugók pattogását sem fogjuk 
hallani. Egyes forgalmazóknál előfordulhat, hogy 
felárat kérnek, ha hagyományos rugó helyett 
gázdugattyúval rendeled meg a fenyő ágyad.

A fentiek mellett 
tisztességes össze-
szerelési leírásnak 

is járnia kell a fenyő 
ágy mellé.
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8. Fenyő ágy méretek

9. Fenyő ágy garancia

Ezek megfelelnek a szabványos matrac méretek-
nek, az egyszemélyes fenyő ágy minden eset-
ben 90×200 cm-es, a franciaágyak pedig 140, 
160 illetve 180×200 centisek.

Itt persze az ágykeret belső méretéről beszélünk 
(matrac méret), a teljes méret az anyagvastagság 
illetve a láb- és fejvég szélességének függvénye. 
Nagyjából 6-12 centit kell rászámolni. Ha kisebb 
a hálószoba, akkor mindenképpen kapd elő a 
mérőszalagot, nehogy pórul járj.

A legtöbb helyen ezektől eltérő, egyedi méret-
ben is rendelhető fenyő ágy, akár hely szűke, 
akár meglévő egyedi méretű matrac miatt. Ekkor 
azonban számolnod kell valamennyi felárral. 

Az egyedi méretű fenyőfa ágykeret vételárát 
részben vagy teljesen megrendeléskor előre kell 
kiegyenlítened, illetve gyártási ideje is jelentő-
sen megnövekedhet. (akár 1-2 hónap is lehet).

A garanciavállalás fenyő ágyaknál egyetlen dologra biztos nem terjed ki, ez pe-
dig a felületi sérülés. A fenyő puhafa, óvatosan kell bánni vele, ugyanis nagyon 
könnyen megnyomódik, megkarcolódik.

90 x 200 cm

EGYSZEMÉLYES FENYŐ ÁGY FENYŐ FRANCIAÁGY

140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

1 ÉV
GYÁRTÓI 

GARANCIA
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Minden másra van azonban garancia. Mi lehet 
ez? Anyaghiba, repedés, a táblásított anyagnál 
a ragasztás hibája, esetleg ha eltörik az ágy-
rács. Nem rendeltetésszerű használat miatt el-
utasíthatja a gyártó garanciaigényt, ezért min-
dig tüzetesen olvasd át a kezelési leírást!

A kötelező, törvényi garancia 1 év a fenyő 
ágyaknál, egyes forgalmazók ezt biztosítják, a 
nagyvonalúbbak ezt több évvel megtoldhat-
ják (a leghosszabb, amiről hallottam, az 1 év 
gyártói + 4 év kiterjesztett volt).

10. Hol vásárolj fenyő ágyat?

Mint minden mást, fenyő ágyat is szaküzletben érdemes megvenned. 

Elsősorban azért mert, nagyobb eséllyel vehetsz minőségi fenyő ágyat egy erre specializálódott 
boltban, mint lakberendezési áruházakban.

Másfelől a szaküzletben az ágykereteket nemcsak megnézheted, 
de ki is próbálhatod (sőt kötelező kipróbálnod). 
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Harmadrészről az erre szakosodott tanácsadó va-
lóban ért a fenyő ágyakhoz (jó esetben mindent 
el tud mondani, ami ebben a cikkben olvasható), 
és segít neked a legideálisabb ágyat kiválasztani.

És ami szintén nagyon fontos, hogy a fenyőbútor 
szaküzletben a garanciavállalás sem addig tart, 
amíg kilépsz az ajtón. Komolyabban veszik a – jo-
gos – garanciaigényeket, illetve a későbbi támoga-
tást is, ha bármilyen probléma lenne az ágyaddal.

11. Fenyő ágy szállítás és szerelés

12. Hogyan tüntessük el a karcolásokat fenyő ágyunkról?

A gyártási és szállítási idő jelentős mértékben eltérhet az egyes szaküzletek között. Van, amelyiknél 
heteket kell várni a fenyő ágyakra, mások készletről dolgoznak, így tőlük egyből elvihető az ágy.

Mivel a fenyő puhafa, nagyon óvatosan kell vele bánnod mind a szállításnál, mind a szerelésnél. Azt 
javaslom, inkább kérd a szaküzlet ezen szolgáltatásait, minthogy nekigyürkőzz magad. A fenyőbútor 
bolt munkatársai ugyanis garantáltan nem karcolják össze új fenyő ágyunk felületét, illetve sokkal 
gyorsabban szerelik össze, mintha szenvednénk vele (megéri azt a néhány ezer forintot rákölteni).

Ha már megtörtént a baj és összekaristoltad fenyő ágyad, 
hogyan teheted megint újszerűvé?

A tömör fenyőbútorok szerkezete tartós, de a használatból adódóan a 
lakkal kezelt felületek könnyen sérülhetnek. Bizony bosszúsággal tölt-
het el bennünket, hogy esztétikai szempontból már nem a régi pompá-
jukban tündökölnek. Ezzel kapcsolatban szeretnék most egy pár prak-
tikát megosztani veled, amelyek otthon is elvégezhetők.

Elképzelhető, hogy a garanciát csak akkor biztosítja a cég, 
ha ők szerelik az ágyat, erre mindig kérdezz rá.
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I. Dióbél

A közönséges dió az olajos magvak közé tartozik, ezért jó al-
kalmazható a karcok eltüntetésére. A héjától megtisztított diót 
vágd ketté és távolítsd el róla a vékony hártyát. Ha ezt megtet-
ted, akkor dörzsöld be a sérült felületet és pozitív változást ér-
hetsz el. Bár tökéletes nem lesz, de nagyban tompítja a sérülés 
mértékét. 

II. Petrolátum

Ez az anyag nem más, mint a vazelin. Színtelen, áttet-
sző, íztelen és szagtalan anyag. Levegő hatására nem 
oxidálódik, és nehezen lép reakcióba más anyagok-
kal. Tökéletes megoldást eredményezhet azt leszá-
mítva, hogy a mélyedést nem tölti ki. Személy szerint 
a kedvenc orvosságom a kismértékű sérülésekre! 

A felületet bekenve hagyd hatni több órán ke-
resztül! Ezt követően alaposan dörzsöld be a fába, 
majd a felesleget töröld le. A későbbiekben pedig 
a szokásos módon és szerrel fényezheted fel.

IV. Körömlakk

Alapját a polimer alkotja. A hölgyek általában nem 
csak a dekoráció miatt használják, hanem a kör-
mök védelmét is szolgálja.

A színtelen körömlakk is hatásos problémameg-
oldó abban az esetben, ha a sérült felületen nap, 
mint nap megakad a tekinteted. Ennél a javítási 
módszernél mindenképp azt ajánlom, hogy előt-
te teszteld le egy nem látható helyen, és bizonyo-
sodj meg arról, hogy nem vált ki reakciót, ugyanis 
egyes lakkokat felmarhat!

III. Cipőkrém

Főbb alapanyaga egy természe-
tes viasz, amit a karnaubapálma 
leveleiből nyernek ki. Ezért a 
színtelen cipőkrém is hasonlóan 
jó megoldás a karcok eltünteté-
sére, mint a vazelin! Kend át a 
sérüléseket és egy puha rongy-
gyal fényezd át a felületeket. 
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Ha bármilyen egyéb kérdés felmerülne,
vagy csak szeretnél egy biztosan strapabíró, masszív fenyő ágyat, 

akkor keresd a legközelebbi Matrackuckó üzletet!

Aludj jól, ébredj vidáman!

Id. Hahn Gábor
Matrackuckó vezetője
www.matrackucko.hu

Aludj jól,  ébredj vidáman!


