ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

FÄRLÖV

Σειρά καθιστικού

ΜΟΝΤΕΛΑ

Τριθέσιος καναπές
Πολυθρόνα
Υποπόδιο με αποθηκευτικό χώρο

Αφαιρούμενο κάλυμμα

Επιλογή καλυμμάτων

Κάλυμμα που πλένεται

Αποθήκευση στο υποπόδιο

Ελατήρια σε θήκες

Απόλυτη άνεση
Ευρύχωρος και φιλόξενος, μαλακός και άνετος. Ο καναπές FÄRLÖV
είναι όμορφος και αναπαυτικός, ώστε να τον απολαμβάνετε για
πολλά χρόνια. Τα ελατήρια σε θήκες που διαθέτει προσαρμόζονται
στο σώμα σας, παρέχουν σωστή στήριξη και βοηθούν ώστε ο
καναπές να διατηρεί την άνετη φόρμα του. Η πάνω στρώση από
κομμάτια αφρού και τα προσεκτικά επιλεγμένα υφάσματα των
καλυμμάτων από απαλό βελούδο ή με φυσικό λινό, προσφέρουν
επιπλέον άνεση. Και το ευρύχωρο μέγεθός του είναι ιδανικό για
όλη την οικογένεια. Καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε!

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€

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.

ΜΟΝΤΕΛΑ

FÄRLÖV πολυθρόνα
Διαστάσεις: Π84×Β64×Υ51 cm

FÄRLÖV υποπόδιο
Διαστάσεις: Π93×Β101×Υ88 cm

Συνολική τιμή με κάλυμμα

Συνολική τιμή με κάλυμμα
FLODAFORS λευκό

491.926.63

199€

FLODAFORS λευκό

491.917.05

549€

FLODAFORS μπεζ

991.926.70

199€

FLODAFORS μπεζ

691.922.52

549€

DJUPARP σκούρο γκρι

691.926.76

249€

DJUPARP σκούρο γκρι

091.923.87

599€

DJUPARP κίτρινο-μπεζ

491.926.82

249€

DJUPARP κίτρινο-μπεζ

691.923.94

599€

FLODAFORS λευκό

691.926.38

699€

FLODAFORS μπεζ

191.926.45

699€

DJUPARP σκούρο γκρι

991.926.51

799€

DJUPARP κίτρινο-μπεζ

691.926.57

799€

FÄRLÖV τριθέσιος καναπές
Διαστάσεις: Π218×Β106×Υ88 cm
Συνολική τιμή με κάλυμμα
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΙ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ
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)

DJUPARP σκούρο γκρι

Πλένεται στο πλυντήριο
ρούχων στους 40°C.

25.000

5

DJUPARP κίτρινο-μπεζ

Πλένεται στο πλυντήριο
ρούχων στους 40°C.

25.000

5

FLODAFORS λευκό

Πλένεται στο πλυντήριο
ρούχων στους 40°C.

25.000

6

FLODAFORS μπεζ

Πλένεται στο πλυντήριο
ρούχων στους 40°C.

25.000

5

FLODAFORS: Ένα ύφασμα από βαμμένα νήματα, με φυσικές ίνες λιναριού που
δίνουν στο κάλυμμα μία ιδιαίτερη όψη και υφή.
59,5% βαμβάκι, 24% πολυεστέρας, 16,5% λινό.

Το κάλυμμα DJUPARP είναι φτιαγμένο από βελούδο, το οποίο, μέσα από μία
παραδοσιακή τεχνική ύφανσης, δίνει στο ύφασμα ένα ζεστό, βαθύ χρώμα και
μία απαλή επιφάνεια με πυκνό πέλος και όμορφη γυαλάδα. Το βελούδο έχει
υφανθεί από βισκόζη και πολυεστέρα, δύο πολύ ανθεκτικές ίνες.
62% πολυεστέρας, 38% βισκόζη/ρεγιόν.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΜΜΑ
Κάλυμμα για υποπόδιο με αποθηκευτικό χώρο.
FLODAFORS λευκό

903.062.42 49€

FLODAFORS μπεζ

703.062.43 49€

DJUPARP σκούρο γκρι

303.062.40 99€

DJUPARP κίτρινο-μπεζ

103.062.41 99€

Κάλυμμα για πολυθρόνα.
FLODAFORS λευκό

003.062.32 149€

FLODAFORS μπεζ

303.062.35 149€

DJUPARP σκούρο γκρι

603.062.34 199€

DJUPARP κίτρινο-μπεζ

803.062.33 199€

Κάλυμμα για τριθέσιο καναπέ.
FLODAFORS λευκό

303.062.21 199€

FLODAFORS μπεζ

702.886.25 199€

DJUPARP σκούρο γκρι

103.062.22 299€

DJUPARP κίτρινο-μπεζ

903.062.23 299€
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