
Καναπές και κρεβάτι σε ένα
Ο καναπές-κρεβάτι LYCKSELE είναι ιδανικός για να κάθεστε, αλλά και για 
να κοιμάστε. Ταιριάζει σε κάθε χώρο και μετατρέπεται εύκολα σε κρεβάτι. 
Επιλέξτε το στρώμα και το κάλυμμα που σας ταιριάζει και δημιουργήστε 
έναν ιδανικό συνδυασμό για εσάς. Το κάλυμμα είναι αφαιρούμενο και 
πλένεται. Έτσι, μπορείτε εύκολα να το αλλάξετε και να ανανεώσετε το 
καθιστικό σας. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε είτε τον 
καναπέ-κρεβάτι είτε την πολυθρόνα-κρεβάτι LYCKSELE, που μετατρέπονται 
αντίστοιχα σε ένα διπλό και σε ένα μονό κρεβάτι. Και τα δύο μπορούν να 
συμπληρωθούν με ένα πρακτικό κουτί αποθήκευσης για τα λευκά σας είδη.

Επιλέξτε το στρώμα που σας ταιριάζει
Χρειάζεστε ένα μαλακό ή ένα σκληρό στρώμα; Με τον καναπέ-
κρεβάτι LYCKSELE, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το στρώμα
που επιθυμείτε. Υπάρχουν δύο διαφορετικά στρώματα για να
επιλέξετε, το καθένα με διαφορετική αίσθηση. Δοκιμάστε τα,
ξαπλώστε, καθίστε σε αυτά και βρείτε το κατάλληλο για εσάς.
Έτσι, θα φτιάξετε την καθημερινότητά σας, πρωί και βράδυ!

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.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ
Πολυθρόνα-κρεβάτι
Καναπές-κρεβάτι

Αφαιρούμενο κάλυμμα

Ποικιλία καλυμμάτων

Κάλυμμα που πλένεται

LYCKSELE

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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διαστάσεων 80x188 cm. Για να μαζέψετε το κρεβάτι, απλά 
τραβήξτε το πόδι προς τα έξω. Όταν το σπρώχνετε ξανά προς 
τα κάτω, το κρεβάτι διπλώνει μόνο του, σχεδόν χωρίς καθόλου 
προσπάθεια από εσάς. Καναπές ξανά!

Ο καναπές-κρεβάτι LYCKSELE μετατρέπεται εύκολα σε κρεβάτι 
μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Απλά αφαιρέστε το κάλυμμα και 
τραβήξτε προς τα έξω το κάθισμα. Έτσι, έχετε ένα άνετο διπλό 
κρεβάτι διαστάσεων 140x188 cm. 
Η πολυθρόνα-κρεβάτι μετατρέπεται σε ένα μονό κρεβάτι 

ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΝΕΣΗΣ

LÖVÅS
Ένα σκληρό, αλλά εύκαμπτο στρώμα από 
αφρό πολυουρεθάνης που παρέχει στήριξη 
στο σώμα σας και έναν άνετο ύπνο. Το 
στρώμα έχει πάχος 10 cm και έχει κάλυμμα 
που αφαιρείται και καθαρίζεται με στεγνό 
καθάρισμα.

MURBO
Το επάνω μέρος του στρώματος αποτελείται 
από αφρό υψηλής ελαστικότητας, που 
προσαρμόζεται στο σχήμα του σώματος 
σας και επιτρέπει στη σπονδυλική σας 
στήλη να παραμένει σε ίσια θέση ώστε να 
μπορείτε να χαλαρώσετε. Ο αφρός υψηλής 
ελαστικότητας κάνει το στρώμα ιδιαίτερα 
ανθεκτικό. Το κάτω μέρος του στρώματος 
είναι από αφρό πολυουρεθάνης. Το στρώμα 
έχει πάχος 10 cm και διαθέτει κάλυμμα που 
αφαιρείται και πλένεται στο πλυντήριο 
ρούχων. HÅVET

Το λάτεξ και ο αφρός υψηλής ελαστικότητας 
συνδυάζουν την ελαστικότητα με την 
δυνατότητα προσαρμογής στο σχήμα του 
σώματός σας. Το λάτεξ είναι ένα υλικό που 
επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και 
αφήνει την υγρασία εξατμιστεί φυσικά. 
Αυτό το μείγμα υλικών κάνει το στρώμα 
εύκαμπτο και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Η 
πάνω στρώση είναι από λάτεξ και η κάτω 
στρώση από αφρό πολυουρεθάνης υψηλής 
ελαστικότητας. Το στρώμα έχει πάχος 10 cm 
και το κάλυμμά του αφαιρείται και πλένεται 
στο πλυντήριο. 
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Πλάτος x Βάθος x Ύψος σε cm

Μέγεθος κρεβατιού σε cm

Καναπές-κρεβάτι
142×100×87 cm με
στρώμα LÖVÅS
140×188 cm

Καναπές-κρεβάτι
142×100×87 cm με
στρώμα MURBO
140×188 cm

Καναπές-κρεβάτι
142×100×87 cm με
στρώμα HÅVET
140×188 cm

Επιπλέον κάλυμμα

Με στρώμα και κάλυμμα
RANSTA λευκό 179€ 229€ 279€ 24€
EBBARP μαύρο/λευκό 199€ 249€ 299€ 44€
VALLARUM γκρι 249€ 299€ 349€ 94€
VALLARUM τιρκουάζ 249€ 299€ 349€ 94€
VALLARUM κερασί 249€ 299€ 349€ 94€

Πλάτος x Βάθος x Ύψος σε cm

Μέγεθος κρεβατιού σε cm

Πολυθρόνα-κρεβάτι
80×100×87 cm με
στρώμα LÖVÅS
80×188 cm

Πολυθρόνα-κρεβάτι
80×100×87 cm με
στρώμα MURBO
80×188 cm

Επιπλέον κάλυμμα

Με στρώμα και κάλυμμα
RANSTA λευκό 149€ 189€ 19€
EBBARP μαύρο/λευκό 169€ 209€ 39€
VALLARUM γκρι 199€ 239€ 69€
VALLARUM τιρκουάζ 199€ 239€ 69€

Μόνο στρώμα Πολυθρόνα-κρεβάτι Καναπές-κρεβάτι

LYCKSELE LÖVÅS 60€ 75€

LYCKSELE MURBO 100€ 125€

LYCKSELE HÅVET - 175€

LYCKSELE κουτί αποθήκευσης. Συμπληρώστε τον 
καναπέ-κρεβάτι ή την πολυθρόνα-κρεβάτι με ένα 
πρακτικό κουτί αποθήκευσης. Το κουτί μπορεί να 
τοποθετηθεί κάτω από τον καναπέ-κρεβάτι, για να 
αποθηκεύετε π.χ. τα λευκά σας είδη κτλ.

Για πολυθρόνα-κρεβάτι 
47×55×20,5 cm

401.169.61 9,99€

Για καναπέ-κρεβάτι 96×55×20,5 cm 601.169.60 19,99€
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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.

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.

Οδηγίες καθαρίσματος

Ανθεκτικότητα
στην τριβή
(κύκλοι)

Αντοχή στο
φως (0-6)

EBBARP: ύφασμα από βαμβάκι, με γραφικό τυπωμένο σχέδιο.
Πλένεται στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C.

20.000 5

RANSTA: ύφασμα από βαμβάκι, λευκασμένο.
Πλένεται στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C.

30.000 5

VALLARUM: απαλό, καπιτονέ κάλυμμα από 100% πολυεστέρα (μικροΐνες).
Πλένεται στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C.

20.000 5


