ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

FRIHETEN
Καναπές-κρεβάτι
ΜΟΝΤΕΛΑ

Τριθέσιος καναπές-κρεβάτι
Γωνιακός καναπές-κρεβάτι

Σταθερό κάλυμμα

Επιλογή καλυμμάτων

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€

Στη διάθεσή σας όλο το εικοσιτετράωρο
Ένας όμορφος και ανθεκτικός καναπές τη μέρα και ένα αναπαυτικό και
ευρύχωρο κρεβάτι τη νύχτα. Οι καναπέδες-κρεβάτια της σειράς FRIHETEN
είναι στη διάθεσή σας όλο το εικοσιτετράωρο. Μετατρέπονται εύκολα από
καναπέδες σε κρεβάτια και το αντίστροφο – απλώς τραβήξτε ή σπρώξτε το
κάτω μέρος του σκελετού. Κάτω από το κάθισμα θα βρείτε έναν πρακτικό
χώρο αποθήκευσης για λευκά είδη και άλλα αξεσουάρ. Εύκολα και
λειτουργικά!

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.

ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΣΕ ΚΡΕΒΑΤΙ

Είναι εύκολο να μετατρέψετε τον καναπέ-κρεβάτι FRIHETEN
σε ένα ευρύχωρο και αναπαυτικό κρεβάτι. Αρχικά, αφαιρέστε
τα μαξιλάρια της πλάτης. Στη συνέχεια, σηκώστε και τραβήξτε
το κάθισμα και τον σκελετό προς το μέρος σας. Τότε θα

εμφανιστεί ένας αποθηκευτικός χώρος κάτω από το κάθισμα.
Διπλώστε προς τα κάτω τον σκελετό της πλάτης ώστε να
καλύψετε το αποθηκευτικό τμήμα και απολαύστε έναν καλό
και ξεκούραστο ύπνο.

Είναι εύκολο να μετατρέψετε τον γωνιακό καναπέ-κρεβάτι
FRIHETEN σε ένα ευρύχωρο και αναπαυτικό κρεβάτι. Απλώς
τραβήξτε το κάτω μέρος του σκελετού προς τα εσάς και
ανασηκώστε το τμήμα του στρώματος.

Κάτω από τη σεζλόνγκ θα βρείτε αποθηκευτικό χώρο για τα
λευκά είδη ή τα μαξιλάρια.
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Τριθέσιος καναπέςκρεβάτι

Γωνιακός καναπέςκρεβάτι

Πλάτος × Βάθος × Ύψος σε cm

230×91×79

230×78cm/151×66

Μέγεθος κρεβατιού σε cm

140×200

140×204

BOMSTAD μαύρο

499€

549€

HYLLIE μπεζ

449€

499€

HYLLIE σκούρο γκρι

449€

499€

SKIFTEBO μπλε

399€

459€

SKIFTEBO σκούρο γκρι

399€

459€

Με στρώμα και κάλυμμα

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 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.

Ανθεκτικότητα
στην τριβή
(κύκλοι)

Αντοχή στο
φως (0-6)

HYLLIE μπεζ. Σταθερό κάλυμμα: 100% πολυεστέρας.

30.000

5

HYLLIE σκούρο γκρι. Σταθερό κάλυμμα: 100% πολυεστέρας.

30.000

5

SKIFTEBO μπλε. Σταθερό κάλυμμα: 100% πολυεστέρας.

35.000

5

SKIFTEBO σκούρο γκρι. Σταθερό κάλυμμα: 100% πολυεστέρας.

35.000

5

BOMSTAD: ύφασμα με επικάλυψη/συνθετικό δέρμα. Σταθερό κάλυμμα από
βαμβάκι και πολυεστέρα, με επικάλυψη πολυουρεθάνης.

Ύφασμα με επικάλυψη/συνθετικό δέρμα
Σταθερό κάλυμμα από βαμβάκι και πολυεστέρα, με
επικάλυψη από ακρυλικό και πολυουρεθάνη που μοιάζει
με δέρμα και το κάνει πολύ ανθεκτικό. Διατηρείται εύκολα
καθαρό - απλώς σκουπίστε την επιφάνεια με το εξάρτημα
της μαλακής βούρτσας της ηλεκτρικής σας σκούπας και με
ένα νωπό πανί..

Όλα τα δέρματα και τα υφάσματα με επικάλυψη που
διαθέτουμε έχουν επεξεργαστεί για προστασία και ευκολία
στη φροντίδα. Έχουν επίσης ελεγχθεί και εγκριθεί για
την αντοχή, την ελαστικότητα και τη σταθερότητα των
χρωμάτων, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα απολαμβάνετε
τον κανούργιο σας καναπέ για πολλά χρόνια.
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