
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.

Ένας καναπές για όλους
Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια κριτήρια για
την επιλογή καναπέ. Αυτός είναι ο λόγος που το σύστημα καναπέδων
SÖDERHAMN αποτελείται από ανθεκτικά και αναπαυτικά τμήματα
που μπορείτε να συνδυάσετε με όποιον τρόπο επιθυμείτε. Χρειάζεστε
έναν μεγάλο ή έναν μικρό καναπέ; Χρειάζεστε έναν ευρύχωρο
γωνιακό καναπέ για να ξαπλώνετε και να χαλαρώνετε; Με το
σύστημα SÖDERHAMN μπορείτε να δημιουργήσετε τις λύσεις που σας
ταιριάζουν, συνθέτοντας αμέτρητους συνδυασμούς.. 

Άνετος και ευέλικτος
Κατά τον σχεδιασμό του συστήματος SÖDERHAMN θέλαμε να
χρησιμοποιήσουμε τα υλικά αποτελεσματικά, ώστε να δημιουργήσουμε
έναν πραγματικά αναπαυτικό καναπέ με ελαφρύ, αέρινο σχεδιασμό
που να ταιριάζει εύκολα παντού. Έτσι, αυτή τη φορά κάναμε κάτι
διαφορετικό: τοποθετήσαμε ένα ελαστικό πλέγμα στο κάτω μέρος
του καναπέ, το οποίο σε συνδυασμό με τα μαξιλάρια καθίσματος
δημιουργούν την αίσθηση ελατηρίων. Επιπλέον, δώσαμε μεγάλο βάθος
στα καθίσματα και ανεξάρτητα μαξιλάρια πλάτης, για να μπορείτε πάντα
να προσαρμόζετε τον καναπέ ανάλογα με τις ανάγκες σας.
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SÖDERHAMN
Πολυμορφικός καναπές

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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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

SÖDERHAMN Τριθέσιος καναπές. 
Διαστάσεις: Π198×Β99×Υ83 cm

Συνολική τιμή με κάλυμμα 
Finnsta τιρκουάζ 891.359.44 599€

Finnsta λευκό 991.352.60 599€

Samsta σκούρο γκρι 199.019.67 529€

VIARP μπεζ/καφέ 693.056.97 669€

SAMSTA πορτοκαλί 493.056.98 529€

SÖDERHAMN Τριθέσιος καναπές με ανοιχτό τμήμα.
Διαστάσεις: Π192×Β99×Υ83 cm

Συνολική τιμή με κάλυμμα
Finnsta τιρκουάζ 292.828.53 589€

Finnsta λευκό 792.828.60 589€

Samsta σκούρο γκρι 492.827.72 529€

VIARP μπεζ/καφέ 993.056.91 639€

SAMSTA πορτοκαλί 993.056.86 529€

SÖDERHAMN Τριθέσιος καναπές με σεζλόνγκ.
Διαστάσεις: Π186×Β99/151×Υ83 cm

Συνολική τιμή με κάλυμμα
Finnsta τιρκουάζ 292.828.91 619€

Finnsta λευκό 892.829.06 619€

Samsta σκούρο γκρι 192.829.62 559€

VIARP μπεζ/καφέ 293.057.60 669€

SAMSTA πορτοκαλί 493.057.59 559€

SÖDERHAMN Τετραθέσιος καναπές με σεζλόνγκ και 
ανοιχτό τμήμα. Διαστάσεις: ΠΟ285×Β99/151×Υ83 cm

Συνολική τιμή με κάλυμμα 
Finnsta τιρκουάζ 492.829.89 899€

Finnsta λευκό 492.842.95 899€

Samsta σκούρο γκρι 392.843.14 819€

VIARP μπεζ/καφέ 293.058.16 989€

SAMSTA πορτοκαλί 093.058.17 819€

SÖDERHAMN τριθέσιος γωνιακός καναπές.
Διαστάσεις: Π192/192×Β99×Υ83 cm

Συνολική τιμή με κάλυμμα 
Finnsta τιρκουάζ 892.844.39 858€

Finnsta λευκό 792.844.54 858€

Samsta σκούρο γκρι 892.844.63 758€

VIARP μπεζ/καφέ 792.844.68 928€

SAMSTA πορτοκαλί 493.058.82 758€

Το σύστημα καναπέ SÖDERHAMN αποτελείται από τμήματα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνα τους ή σε συνδυασμό διαφόρων μεγεθών ή σχημάτων. 
Αυτή η ευελιξία σας διευκολύνει να διαμορφώσετε τον καναπές σας σύμφωνα 

με τις ανάγκες σας, το σπίτι σας και τον τρόπο ζωής σας. Σας συμβουλεύουμε 
να χρησιμοποιήσετε το σχεδιαστικό μας πρόγραμμα για να εξερευνήσετε τις 
δυνατότητες. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα σε ένα κατάστημα IKEA ή στο 
www.IKEA.gr.

SÖDERHAMN πολυθρόνα.
Διαστάσεις: Π105xΒ99xΥ83 cm

Συνολική τιμή με κάλυμμα
Finnsta τιρκουάζ 591.356.48 369€
Finnsta λευκό 391.335.65 369€
Samsta σκούρο γκρι 398.994.78 309€
VIARP μπεζ/καφέ 293.297.56 409€
SAMSTA πορτοκαλί 093.297.57 309€
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SÖDERHAMN Εξαθέσιος γωνιακός καναπές.
Διαστάσεις: Π291×Β291/99×Υ83 cm

Συνολική τιμή με κάλυμμα 
SÖDERHAMN Finnsta τιρκουάζ 791.359.49 1418€

SÖDERHAMN Finnsta λευκό 691.352.71 1418€

SÖDERHAMN Samsta σκούρο γκρι 299.020.80 1278€

VIARP μπεζ/καφέ 393.058.92 1568€

SAMSTA πορτοκαλί 193.058.93 1278€

SÖDERHAMN Τετραθέσιος γωνιακός καναπές με ανοιχτό 
τμήμα.
Διαστάσεις: Π291/192×Β99×Υ83 cm

Συνολική τιμή με κάλυμμα 
SÖDERHAMN Finnsta τιρκουάζ 292.843.81 1138€

SÖDERHAMN Finnsta λευκό 392.843.90 1138€

SÖDERHAMN Samsta σκούρο γκρι 292.843.95 1018€

VIARP μπεζ/καφέ 893.058.42 1248€

SAMSTA πορτοκαλί 093.058.47 1018€

SÖDERHAMN Τετραθέσιος καναπές με σεζλόνγκ. 
Διαστάσεις: Π291×Β99/151×Υ83 cm

Συνολική τιμή με κάλυμμα 
Finnsta τιρκουάζ 592.843.51 989€

Finnsta λευκό 292.843.62 989€

Samsta σκούρο γκρι 792.843.74 899€

VIARP μπεζ/καφέ 993.058.27 1079€

SAMSTA πορτοκαλί 193.058.26 899€
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Μπράτσο Μονό κάθισμα* Γωνιακή μονάδα* Σεζλόνγκ*
Μονάδα τριών
θέσεων** 

Πλάτος x Βάθος x Ύψος σε cm 82×53×6 93×99×83*** 99×99×83*** 93×151×83*** 186×99×83***

Με κάλυμμα

SAMSTA σκούρο γκρι 40€ 229€ 300€ 330€ 449€

SAMSTA πορτοκαλί 40€ 229€ 300€ 330€ 449€

FINNSTA λευκό 50€ 269€ 320€ 350€ 499€

FINNSTA τιρκουάζ 50€ 269€ 320€ 350€ 499€

VIARP μπεζ/καφέ 60€ 289€ 350€ 380€ 549€

Επιπλέον κάλυμμα

SAMSTA σκούρο γκρι 10€ 49€ 80€ 80€ 119€

SAMSTA πορτοκαλί 10€ 49€ 80€ 80€ 119€

FINNSTA λευκό 20€ 89€ 100€ 100€ 169€

FINNSTA τιρκουάζ 20€ 89€ 100€ 100€ 169€

VIARP μπεζ/καφέ 30€ 109€ 130€ 130€ 219€
 

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)

SAMSTA: ύφασμα από πολυεστέρα και νάιλον, με λεία επιφάνεια και απαλή αίσθηση.
Το υλικό είναι ανθεκτικό και τα χρώματα του δίνουν μοντέρνα εμφάνιση. 97% 
πολυεστέρας και 3% νάιλον.

Πλένεται στο πλυντήριο 
ρούχων στους 30°C

40.000 5

FINNSTA: βαρύ ύφασμα από βαμβάκι και πολυεστέρα με ωραία υφή. Ύφασμα από 
βαμμένα νήματα με διακριτικό εφέ δύο χρωματικών τόνων. 53% βαμβάκι, 47% 
πολυεστέρας.

Πλένεται στο πλυντήριο 
ρούχων στους 40°C.

25.000 5

VIARP: ύφασμα από βαμβάκι και πολυεστέρα, με πλούσια υφή σε όμορφο μπεζ/καφέ 
χρώμα. 76% βαμβάκι και 24% πολυεστέρα.

Πλένεται στο πλυντήριο 
ρούχων στους 40°C

30.000 5

* Περιλαμβάνεται 1 μαξιλάρι μέσης.
 ** Περιλαμβάνονται 2 μαξιλάρια μέσης. 
*** Στο ύψος περιλαμβάνεται το μαξιλάρι πλάτης

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ


