
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.

Ευκολία και άνεση – μέρα και νύχτα
Οι καναπέδες-κρεβάτια της σειράς HOLMSUND είναι αναπαυτικοί 
για κάθε ώρα της μέρας και της νύχτας. Μετατρέπετε εύκολα τον 
καναπέ σε κρεβάτι και το κρεβάτι σε καναπέ, απλώς τραβώντας 
ή σπρώχνοντας το κάτω μέρος του σκελετού. Τα καλύμματα 
είναι ανθεκτικά και πλένονται στο πλυντήριο ρούχων, ώστε 
να μην ανησυχείτε για τυχόν ατυχήματα. Επιπλέον, διαθέτουν 
αποθηκευτικό χώρο κάτω από το κάθισμα, για λευκά είδη ή ό,τι 
άλλο θέλετε. Έτσι, αυτό που παίρνετε είναι ένας καλοσχεδιασμένος 
και ανθεκτικός καναπές τη μέρα και ένα αναπαυτικό και ευρύχωρο 
κρεβάτι τη νύχτα.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ
Τριθέσιος καναπές-κρεβάτι
Γωνιακός καναπές-κρεβάτι

Αφαιρούμενο κάλυμμα

Επιλογή καλυμμάτων

Κάλυμμα που πλένεται 

HOLMSUND
Καναπές-κρεβάτι

Πρόγραμμα δόσεων με κάρτα

Ισχύει με όλες τις πιστωτικές κάρτες.

Μέχρι

36
άτοκες δόσεις
για αγορές άνω των

500€

Μέχρι

24
άτοκες δόσεις
για αγορές άνω των

300€

Μέχρι

12
άτοκες δόσεις
για αγορές άνω των

100€

Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τις κάρτες που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.

Δάνειο στη στιγμή
Νέο πρόγραμμα δόσεων χωρίς κάρτα

Από 6 μέχρι 48 δόσεις
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ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΣΕ ΚΡΕΒΑΤΙ

Είναι εύκολο να μετατρέψετε τον καναπέ-κρεβάτι 
HOLMSUND 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 
HOLMSUND 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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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.

Οδηγίες καθαρίσματος

Ανθεκτικότητα
στην τριβή
(κύκλοι)

Αντοχή στο
φως (0-6)

NORDVALLA: πολύ ανθεκτικό δίμιτο (τουίλ) ύφασμα από πολυεστέρα.
Πλένεται στο πλυντήριο 
ρούχων στους 40°C. 

50.000 5

ORRSTA: Διακριτική δομή ύφανσης από νήματα σε δύο χρωματικούς τόνους. 65% πολυεστέρας 
35% βαμβάκι.

Πλένεται στο πλυντήριο 
ρούχων στους 40˚C.

20.000 5

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Τριθέσιος καναπές-
κρεβάτι

Γωνιακός καναπές-
κρεβάτι

Πλάτος × Βάθος × Ύψος σε cm*  230×91×96 230×90/151×96

Μέγεθος κρεβατιού σε cm 140×200 140×200

Με στρώμα και κάλυμμα
ORRSTA ανοιχτό μπλε 499€ 599€
ORRSTA λευκό-γκρι 499€ 599€
NORDVALLA μπεζ 599€ 699€
NORDVALLA γκρι 599€ 699€

Μόνο κάλυμμα
ORRSTA ανοιχτό μπλε 99€ 149€
ORRSTA λευκό-γκρι 99€ 149€
NORDVALLA μπεζ 199€ 249€
NORDVALLA γκρι 199€ 249€

* Το βάθος του καθίσματος και το συνολικό ύψος 
εξαρτώνται από το πώς θα τοποθετήσετε τα 
ελεύθερα μαξιλάρια πλάτης.
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