ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

KIVIK

Σειρά καθιστικού
ΜΟΝΤΕΛΑ

Υποπόδιο με αποθηκευτικό χώρο
Σεζλόνγκ
Γωνιακό τμήμα
Διθέσιος καναπές
Τριθέσιος καναπές

Αφαιρούμενο κάλυμμα

Αποθήκευση στο υποπόδιο

Επιλογή καλυμμάτων

Δέρμα και
ύφασμα με επικάλυψη/
συνθετικό δέρμα

Κάλυμμα που πλένεται

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

Αναπαυτικός καναπές σε δελεαστική τιμή
Η σειρά καθιστικού KIVIK έχει δημιουργηθεί για εσάς που επιθυμείτε μεγάλη
άνεση, χωρίς αυτό να σας κοστίσει πολύ. Κάθε λεπτομέρεια της σειράς
έχει προστεθεί, ώστε να παρέχει ακόμα μεγαλύτερη άνεση. Μπορείτε
να συνδυάσετε τα διαφορετικά μέρη της σειράς KIVIK με όποιον τρόπο
επιθυμείτε, ώστε να ταιριάζει στο δικό σας γούστο και στο σπίτι σας. Έτσι,
θα έχετε τη δυνατότητα να χαλαρώσετε, όπως εσείς θέλετε.
Αγκαλιάζει και στηρίζει το σώμα σας
Τα μαξιλάρια των καθισμάτων της σειράς KIVIK διαθέτουν μία στρώση
αφρού μνήμης που ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας και σας
παρέχει άνεση και σωστή στήριξη. Τα φαρδιά μπράτσα με το παχύ υλικό
γεμίσματος αποτελούν ένα ιδανικό σημείο για να ξεκουράζετε το κεφάλι και
τον αυχένα σας, καθώς και για να κάθεστε. Αν προσθέσετε μία σεζλόνγκ και
ένα υποπόδιο, θα έχετε έναν συνδυασμό για απόλυτη χαλάρωση.
Κάντε τον δικό σας συνδυασμό
Είναι εύκολο να προσαρμόσετε τα καθίσματα της σειράς KIVIK ανάλογα με
τις ανάγκες και το σπίτι σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδυάσετε τους
καναπέδες με μία σεζλόνγκ για επιπλέον χώρο και άνεση ή να προσθέσετε
το γωνιακό τμήμα για να δημιουργήσετε μία ακόμα μεγαλύτερη σύνθεση
που θα χωρά όλη την οικογένεια ή τους φίλους σας. Έχετε τη δυνατότητα να
δημιουργήσετε τη δική σας προσωπική λύση!

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.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

KIVIK διθέσιος καναπές
Διαστάσεις: Π190×Β95×Υ83 cm

KIVIK τριθέσιος καναπές
Διαστάσεις: Π228×Β95×Υ83 cm

Συνολική τιμή με κάλυμμα

Συνολική τιμή με κάλυμμα

Skiftebo dark grey

193.055.72

319€

SKIFTEBO σκούρο γκρι

293.055.81

349€

ORRSTA ανοιχτό γκρι

490.114.17

369€

ORRSTA ανοιχτό γκρι

990.114.29

399€

ORRSTA κόκκινο

392.529.64

369€

ORRSTA κόκκινο

292.529.74

399€

HILLARED ανθρακί

491.936.67

399€

HILLARED ανθρακί

391.936.77

459€

HILLARED μπεζ

791.943.97

399€

HILLARED μπεζ

491.944.07

459€

HILLARED σκούρο μπλε

491.937.33

399€

HILLARED σκούρο μπλε

091.937.54

459€

GRANN/BOMSTAD μαύρο

601.985.88

899€

GRANN/BOMSTAD μαύρο

001.985.91

999€

KIVIK τριθέσιος καναπές με σεζλόνγκ
Διαστάσεις: Π280×Β163×Υ83 cm

KIVIK γωνιακός καναπές, 5 θέσεων
Διαστάσεις: Π297×Β254×Υ83 cm

Συνολική τιμή με κάλυμμα

Συνολική τιμή με κάλυμμα

SKIFTEBO σκούρο γκρι

193.055.67

589€

ORRSTA ανοιχτό γκρι

790.114.11

649€

ORRSTA κόκκινο

392.529.59

649€

HILLARED ανθρακί

591.936.62

699€

HILLARED μπεζ

091.943.91

699€

HILLARED σκούρο μπλε

491.937.28

699€

GRANN/BOMSTAD μαύρο

298.943.77

1,499€

SKIFTEBO σκούρο γκρι

893.055.35

899€

ORRSTA ανοιχτό γκρι

490.699.03

1,019€

ORRSTA κόκκινο

792.529.19

1,019€

HILLARED ανθρακί

791.936.04

1,119€

HILLARED μπεζ

491.943.51

1,119€

HILLARED σκούρο μπλε

291.936.87

1,119€

KIVIK γωνιακός καναπές, 6 θέσεων με σεζλόνγκ
Διαστάσεις: Π387×Β254×Υ83 cm

KIVIK καναπές σε σχήμα Π, 7 θέσεων
Διαστάσεις: Π368×Β257×Υ83 cm

Συνολική τιμή με κάλυμμα

Συνολική τιμή με κάλυμμα

SKIFTEBO σκούρο γκρι

393.055.47

1,169€

SKIFTEBO σκούρο γκρι

293.055.57

1,449€

ORRSTA ανοιχτό γκρι

590.699.07

1,299€

ORRSTA ανοιχτό γκρι

490.699.17

1,639€

ORRSTA κόκκινο

792.529.24

1,299€

ORRSTA κόκκινο

492.529.54

1,639€

HILLARED ανθρακί

691.936.09

1,419€

HILLARED ανθρακί

591.936.57

1,779€

HILLARED μπεζ

391.943.56

1,419€

HILLARED μπεζ

091.943.86

1,779€

HILLARED σκούρο μπλε

291.936.92

1,419€

HILLARED σκούρο μπλε

591.937.23

1,779€
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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.

Ανθεκτικότητα
Οδηγίες καθαρίσματος

στην τριβή
(κύκλοι)

Αντοχή στο
φως (0-6)

HILLARED: μείξη πολλαπλών ινών, βαμμένα νήματα σε διάφορους χρωματικούς τόνους με εμφανή
δομή.

Πλένεται στο πλυντήριο
ρούχων στους 40°C.

30.000

5

SKIFTEBO: 100% πολυεστέρας.

Πλένεται στο πλυντήριο
ρούχων στους 40°C.

20.000

5

ORRSTA: διακριτική δομή δύο χρωματικών τόνων.

Πλένεται στο πλυντήριο
ρούχων στους 40°C.

20.000

5

ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΙ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ

1

2

KIVIK από δέρμα και ύφασμα με επικάλυψη/συνθετικό δέρμα
Ο δερμάτινος καναπές KIVIK αποτελείται από ένα συνδυασμό δέρματος grain
GRANN πάχους 1,6 mm, το οποίο είναι ένα μαλακό δέρμα υψηλής ποιότητας,
με ύφασμα με επικάλυψη/συνθετικό δέρμα BOMSTAD, το οποίο έχει την ίδια
όψη και αίσθηση με το δέρμα, σε μικρότερο κόστος. Γι’ αυτόν τον λόγο η ΙΚΕΑ
χρησιμοποιεί συχνά ένα συνδυασμό και των δύο, με δέρμα στις επιφάνειες με
άμεση επαφή όπως τις επιφάνειες καθίσματος και τα μπράτσα (1) και ύφασμα με
επικάλυψη στις υπόλοιπες (2).

Ύφασμα με επικάλυψη/συνθετικό δέρμα
Αυτό το είδος υφάσματος διαθέτει μία ειδική επεξεργασία με επικάλυψη
που μοιάζει με δέρμα. Είναι ένα ανθεκτικό υλικό με εύκολη φροντίδα - απλά
σκουπίστε την επιφάνεια με το εξάρτημα της μαλακής βούρτσας της ηλεκτρικής
σας σκούπας και με ένα νωπό πανί.
Ανθεκτικότητα
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.

Δέρμα grain
Οι φυσικές διακυμάνεις του δέρματος είναι εμφανείς, καθώς είναι επεξεργασμένο
μόνο με μία λεπτή στρώση χρώματος για προστασία. Το δέρμα θα αποκτήσει μία
όμορφη γυαλάδα με το πέρασμα του χρόνου. Έχει εύκολη φροντίδα, καθώς το
μόνο που χρειάζεται είναι να το σκουπίζετε με τη μαλακή βούρτσα της ηλεκτρικής
σας σκούπας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

3

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Υποπόδιο με
αποθηκευτικό
χώρο

Σεζλόνγκ

Γωνιακό τμήμα

Διθέσιος
καναπές

Τριθέσιος
καναπές

90×70×43

90×163×83

232×91×83

190×95×83

228×95×83

SKIFTEBO σκούρο γκρι

129€

270€

550€

319€

349€

ORRSTA ανοιχτό γκρι

149€

280€

620€

369€

399€

ORRSTA κόκκινο

149€

280€

620€

369€

399€

HILLARED ανθρακί

179€

300€

660€

399€

459€

HILLARED μπεζ

179€

300€

660€

399€

459€

HILLARED σκούρο μπλε

179€

300€

660€

399€

459€

SKIFTEBO σκούρο γκρι

29€

50€

150€

69€

79€

ORRSTA ανοιχτό γκρι

49€

60€

220€

119€

129€

ORRSTA κόκκινο

49€

60€

220€

119€

129€

HILLARED ανθρακί

79€

80€

260€

149€

189€

HILLARED μπεζ

79€

80€

260€

149€

189€

HILLARED σκούρο μπλε

79€

80€

260€

149€

189€

299€

600€

_

899€

999€

Πλάτος x Βάθος x Ύψος σε cm
Με κάλυμμα

Επιπλέον κάλυμμα

Με σταθερό δερμάτινο κάλυμμα
GRANN/BOMSTAD μαύρο

Τι πρέπει να γνωρίζετε
Το γωνιακό τμήμα αποτελείται από μία γωνία και έναν διθέσιο
καναπέ χωρίς μπράτσα και πρέπει να συνδεθεί σε ένα άλλο τμήμα
καναπέ (με μπράτσο), ώστε να δημιουργηθεί είτε ένας γωνιακός
καναπές είτε ένας καναπές σε σχήμα Π.
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