ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

SANDBACKEN

Σειρά καθιστικού

ΜΟΝΤΕΛΑ

Τριθέσιος καναπές
Γωνιακός καναπές
Γωνιακός καναπές-κρεβάτι

Αφαιρούμενο κάλυμμα

Επιλογή καλυμμάτων

Κάλυμμα που πλένεται

Αποθήκευση στο υποπόδιο

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

Ευρύχωρος και πλούσιος
Ο καναπές SANDBACKEN έχει μεγάλα, μαλακά μαξιλάρια πλάτης
με διακοσμητικές ραφές και καλύμματα που πέφτουν ελεύθερα
κρύβοντας τον σκελετό. Ο μεταλλικός σκελετός κάνει τον καναπέ
σταθερό και ανθεκτικό, αλλά ταυτόχρονα ελαφρύ και εύκολο
στη μετακίνηση αν θέλετε να αλλάξετε τη διακόσμηση ή να
μετακομίσετε σε καινούργιο σπίτι. Μήπως χρειάζεστε και ένα διπλό
κρεβάτι; Τότε επιλέξτε τον καναπέ-κρεβάτι που μετατρέπεται
εύκολα και γρήγορα σε μία όαση ξεκούρασης. Χάρη στο ελαστικό
κάθισμα και στον ελαστικό αφρό θα κάθεστε και θα κοιμάστε
αναπαυτικά.

για αγορέσ άνω των

300€

12
Μέχρι

άτοκεσ δόσεισ

για αγορέσ άνω των

100€

Βιωσιμότητα με κάθε τρόπο
Ο καναπές SANDBACKEN κατασκευάζεται από ελαφριά, αλλά γερά
και ανθεκτικά υλικά. Οι επίπεδες συσκευασίες στις οποίες διατίθεται
σας διευκολύνουν να τον μεταφέρετε στο σπίτι σας. Επίσης κάνει
τις δικές μας μεταφορές πιο αποδοτικές που σημαίνει ότι μπορούμε
να διατηρούμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τις τιμές
χαμηλά. Ο καναπές έχει επίσης σχεδιαστεί ώστε να μπορείτε
εύκολα να διαχωρίσετε και να ανακυκλώσετε τα υλικά (κάποια
στιγμή, μετά από πολλά χρόνια).

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
SANDBACKEN σε ένα ευρύχωρο και αναπαυτικό κρεβάτι.
Αρχικά τραβήξτε προς τα έξω τον σκελετό. Στη συνέχεια,
ξεδιπλώστε τα πόδια, τοποθετήστε τον σκελετό στη θέση
του και στερεώστε τον στον καναπέ ‒ τώρα το κρεβάτι είναι
έτοιμο για έναν ξεκούραστο ύπνο.
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Συνολική τιμή με κάλυμμα
SANDBACKEN FRILLESTAD ανοιχτό γκρι

692.177.90

319€

SANDBACKEN LOFALLET μπεζ

992.178.02

289€

Μέρη που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση

SANDBACKEN τριθέσιος καναπές.
Διαστάσεις: Π212×Β78×Υ69 cm

BOMSUND κάλυμμα άνεσης

1 τεμ.

BOMSUND στρώμα 70×200 cm

1 τεμ.

BOMSUND σκελετός τριθέσιου καναπέ

1 τεμ.

SANDBACKEN σετ μαξιλαριών

1 τεμ.

SANDBACKEN κάλυμμα για τριθέσιο καναπέ

1 τεμ.

Συνολική τιμή με κάλυμμα
SANDBACKEN FRILLESTAD ανοιχτό γκρι

892.178.31

359€

SANDBACKEN LOFALLET μπεζ

392.178.38

329€

Μέρη που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση
BOMSUND κάλυμμα άνεσης

1 τεμ.

BOMSUND σκελετός γωνιακού καναπέ

1 τεμ.

BOMSUND στρώμα 70×200 cm

1 τεμ.

BOMSUND στρώμα 70×70 cm

1 τεμ.

SANDBACKEN σετ μαξιλαριών

1 τεμ.

SANDBACKEN κάλυμμα για γωνιακό καναπέ

1 τεμ.

SANDBACKEN γωνιακός καναπές.
Διαστάσεις: Π212×Β78/149×Υ69 cm

Συνολική τιμή με κάλυμμα
SANDBACKEN FRILLESTAD ανοιχτό γκρι

192.178.96

429€

SANDBACKEN LOFALLET μπεζ

792.179.02

399€

Μέρη που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση

SANDBACKEN γωνιακός καναπές-κρεβάτι.
Διαστάσεις: Π212×Β78/149×Υ69 cm
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BOMSUND κάλυμμα άνεσης

1 τεμ.

BOMSUND σκελετός γωνιακού καναπέ-κρεβάτι

1 τεμ.

BOMSUND στρώμα 70×130 cm

1 τεμ.

BOMSUND στρώμα 70×200cm

1 τεμ.

BOMSUND στρώμα 70×70 cm

1 τεμ.

SANDBACKEN σετ μαξιλαριών

1 τεμ.

SANDBACKEN κάλυμμα για γωνιακό καναπέ

1 τεμ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
SANDBACKEN κάλυμμα για τριθέσιο καναπέ.
FRILLESTAD ανοιχτό γκρι

203.362.52 100€

LOFALLET μπεζ

203.361.86 70€

SANDBACKEN κάλυμμα για γωνιακό καναπέ και
γωνιακό καναπέ-κρεβάτι.
FRILLESTAD ανοιχτό γκρι

203.362.47 120€

LOFALLET μπεζ

603.361.94 90€

BOMSUND στρώμα 70×200 cm. Ταιριάζει στον
τριθέσιο καναπέ, στον γωνιακό καναπέ και στον
γωνιακό καναπέ-κρεβάτι SANDBACKEN.
303.361.62 35€

BOMSUND στρώμα 70×130 cm. Ταιριάζει στον
γωνιακό καναπέ-κρεβάτι SANDBACKEN.
103.361.58 35€

BOMSUND στρώμα 70×70 cm. Ταιριάζει στον
γωνιακό καναπέ και στον γωνιακό καναπέ-κρεβάτι
SANDBACKEN.
403.361.66 15€

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
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 σας.

Ανθεκτικότητα
Οδηγίες καθαρίσματος

στην τριβή
(κύκλοι)

Αντοχή στο
φως (0-6)

FRILLESTAD ανοιχτό γκρι 60% πολυεστέρας, 40% βαμβάκι

Πλένεται στο πλυντήριο
ρούχων στους 40°C.

25 000
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LOFALLET μπεζ 55% βαμβάκι, 45% πολυεστέρας

Πλένεται στο πλυντήριο
ρούχων στους 40°C.

25.000
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