ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

EKTORP

Σειρά καθιστικού

ΜΟΝΤΕΛΑ

Υποπόδιο
Πολυθρόνα
Διθέσιος καναπές
Τριθέσιος καναπές
Τριθέσιος καναπές με σεζλόνγκ

Αφαιρούμενα καλύμματα
που πλένονται

Επιλογή καλυμμάτων

Μάθετε περισσότερα στο
φυλλάδιο της εγγύησης.

Άτοκεσ Δόσεισ
Νέο Πρόγραμμα

Ισχύει με όλεσ τισ πιστωτικέσ κάρτεσ.
Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τισ κάρτεσ που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.

36
Μέχρι

άτοκεσ δόσεισ

για αγορέσ άνω των

500€

24
Μέχρι

άτοκεσ δόσεισ

για αγορέσ άνω των

300€

12
Μέχρι

άτοκεσ δόσεισ

για αγορέσ άνω των

100€

Όπως σας αρέσει, για όσο σας αρέσει
Η σειρά καθιστικού EKTORP σάς δίνει πολλές επιλογές, είτε
ψάχνετε για μία άνετη πολυθρόνα είτε για ένα ολόκληρο
καθιστικό. Μπορείτε να συνδυάσετε διαφορετικά καλύμματα και
να δημιουργήσετε ένα δικό σας ξεχωριστό στιλ. Έχουμε φροντίσει
πολύ τις πρακτικές λεπτομέρειες, δηλαδή τα μέρη του καναπέ
που επιβαρύνονται περισσότερο από τη χρήση, ενώ σχεδιάσαμε
καλύμματα που καθαρίζονται και μαξιλάρια διπλής όψης, ώστε
να μπορείτε να απολαύσετε τον καναπέ EKTORP για πολύ
περισσότερο χρονικό διάστημα.
Μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά
Ο καναπές EKTORP έχει μαλακά μαξιλάρια καθίσματος που
προσαρμόζονται στο σχήμα του σώματός σας. Ακόμα, παρέχουν
σωστή στήριξη στην πλάτη σας και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά για
να αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Τα μαξιλάρια πλάτης είναι
δύο όψεων, ώστε να μπορείτε να τα γυρίζετε κατά διαστήματα για
να διατηρηθούν όμορφα για περισσότερο καιρό. Μπορείτε επίσης
να αφαιρέσετε τα καλύμματα για να τα πλύνετε, όποτε χρειάζεται.
Για να είμαστε σίγουροι ότι ο EKTORP αντέχει στις απαιτήσεις της
καθημερινής ζωής, φροντίσαμε πολύ τις λεπτομέρειες και κάναμε
τα καλύμματα και τις ραφές πολύ ανθεκτικές. Με αυτό τον τρόπο,
θα απολαμβάνετε τον EKTORP για πολλά χρόνια!

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

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
Έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε τη σεζλόνγκ στον
διθέσιο καναπέ EKTORP σε όποια πλευρά επιθυμείτε.
Αυτό σας διευκολύνει να τοποθετήσετε τον καναπέ σε
οποιοδήποτε σημείο, ανεξάρτητα από τη διαρρύθμιση
του χώρου και να τον αλλάξετε όποτε επιθυμείτε. Έτσι,
θα έχετε πολλά άνετα καθίσματα για να μπορείτε να
χαλαρώσετε.

Τα υφάσματά μας έχουν ελεγχθεί
Στην ΙΚΕΑ ελέγχουμε τα υφασμάτινα καλύμματα στους
καναπέδες και στις πολυθρόνες μας, ώστε να είμαστε
σίγουροι ότι είναι ανθεκτικά. Ελέγχουμε την αντοχή των
υφασμάτων μας στην τριβή χρησιμοποιώντας ένα μηχάνημα
για να τα τρίψουμε πάνω σε άλλα υφάσματα, ασκώντας
σταθερή πίεση. Ένα ύφασμα που μπορεί να αντέξει 15.000
κύκλους τριβής είναι κατάλληλο για έπιπλα καθημερινής
χρήσης στο σπίτι. Και αν μπορεί να αντέξει περισσότερους
από 30.000 κύκλους, τότε είναι πολύ ανθεκτικό στην
τριβή. Όλα τα υφάσματα γενικά, είναι ευαίσθητα στο φως
του ήλιου, γι’ αυτό κι εμείς ελέγχουμε την αντοχή των
υφασμάτων μας στο ξεθώριασμα.

Ανθεκτικά με διαφορετικούς τρόπους
Οι αυστηροί έλεγχοι είναι ένας σημαντικός τρόπος για
να ελέγξουμε την ανθεκτικότητα των υφασμάτινων
καλυμμάτων μας, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Η
ανθεκτικότητα εξαρτάται επίσης από τα υλικά, την
κατασκευή και τον τρόπο χρήσης. Τα βαριά υφάσματα
με πυκνή ύφανση και επίπεδη επιφάνεια είναι τα πιο
ανθεκτικά στην τριβή. Τα υφάσματα με μείξη από φυσικές
και συνθετικές ίνες έχουν μεγαλύτερη αντοχή στην τριβή
από αυτά που διαθέτουν μόνο φυσικές ίνες. Τα υφάσματα
από βαμμένα νήματα είναι πιο ανθεκτικά από τα υφάσματα
με τυπωμένα σχέδια. Ακόμα, ένα λερωμένο ύφασμα
φθείρεται πιο γρήγορα σε σχέση με ένα καθαρό. Το ύφασμα
επηρεάζεται επίσης και από τη χρήση που κάνετε στον
καναπέ ή την πολυθρόνα σας.

Οδηγίες καθαρίσματος

Ανθεκτικότητα
στην τριβή
(κύκλοι)

Αντοχή
στο φως
(0-6)

LINGBO: 100% βαμβάκι.

Πλένεται στο πλυντήριο
ρούχων στους 40°C.

25.000

5

LOFALLET: 55% βαμβάκι, 45% πολυεστέρας.

Πλένεται στο πλυντήριο
ρούχων στους 40°C.

25.000

5

NORDVALLA: 100% πολυεστέρας.

Πλένεται στο πλυντήριο
ρούχων στους 40°C.

50.000

5

VITTARYD: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι.

Πλένεται στο πλυντήριο
ρούχων στους 40°C.

45.000

5
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Υποπόδιο

Πολυθρόνα

Διθέσιος
καναπές

Τριθέσιος
καναπές

Τριθέσιος καναπές
με σεζλόνγκ

82×62×44

105×90×88

179×88×88

218×88×88

252×163×88

VITTARYD λευκό

89,99€

199€

249€

299€

449€

LOFALLET μπεζ

99€

229€

279€

329€

499€

LINGBO πολυχρωμία

129€

239€

319€

369€

549€

NORDVALLA σκούρο γκρι

149€

279€

349€

399€

599€

NORDVALLA σκούρο μπεζ

149€

279€

349€

399€

599€

Πλάτος x Βάθος x Ύψος σε cm

Με κάλυμμα

Επιπλέον κάλυμμα
VITTARYD λευκό

29,99€

39€

49€

69€

139€

LOFALLET μπεζ

39€

69€

79€

99€

189€

LINGBO πολυχρωμία

69€

79€

119€

139€

239€

NORDVALLA σκούρο γκρι

89€

119€

149€

169€

289€

NORDVALLA σκούρο μπεζ

89€

119€

149€

169€

289€
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