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Σειρά καθιστικού
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Nike Karlsson

ΜΟΝΤΕΛΑ

Πάγκος
Πολυθρόνα
Διθέσιος καναπές
Τριθέσιος καναπές

Αφαιρούμενα καλύμματα,
που πλένονται

Επιλογή καλυμμάτων

Επιλογή ποδιών

Με ελατήρια σε θήκες

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

άτοκεσ δόσεισ

για αγορέσ άνω των

500€

24
Μέχρι

άτοκεσ δόσεισ

για αγορέσ άνω των

300€

12
Μέχρι

Ζεστή αίσθηση και παραδοσιακό στιλ
Η σειρά καθιστικού STOCKSUND διαθέτει ένα διαχρονικό,
παραδοσιακό στιλ και μία ζεστή αίσθηση, με στρογγυλεμένο
σχεδιασμό και χειροποίητες λεπτομέρειες, όπως τα ξύλινα πόδια.
Οι ευρύχωρες διαστάσεις και τα μαξιλάρια καθίσματος με πυρήνα
από ελατήρια σε θήκες σάς προσφέρουν μεγάλη άνεση που
θα διαρκέσει για χρόνια. Η σειρά περιλαμβάνει καναπέδες σε
διαφορετικά μεγέθη, μία πολύ ευρύχωρη πολυθρόνα και έναν
πάγκο με αποθηκευτικό χώρο που μπορείτε να τοποθετήσετε
ακόμα και στον χώρο εισόδου ή στην άκρη του κρεβατιού σας.
Ποιότητα, μέσα και έξω
Στη σειρά STOCKSUND όλες οι λεπτομέρειες έχουν σχεδιαστεί
προσεκτικά, ώστε να μπορείτε να δείτε και να αισθανθείτε εύκολα
την υψηλή της ποιότητα. Τα μαξιλάρια του καθίσματος διαθέτουν
έναν πυρήνα από πολύ ανθεκτικά ελατήρια σε θήκες και η πλάτη
μία πιο μεγάλη κλίση που δίνει την αίσθηση ότι ο καναπές είναι
πιο βαθύς, ώστε να κάθεστε με μεγαλύτερη άνεση. Τα πόδια είναι
κατασκευασμένα από μασίφ ξύλο και έχουν ένα κλασικό σχέδιο.
Ακόμα, έχετε στη διάθεσή σας μια επιλογή από καλύμματα, όλα
κατασκευασμένα από ανθεκτικά υφάσματα με διακοσμητικά
τελειώματα και όμορφα ραμμένες πτυχώσεις. Όλα αφαιρούνται και
πλένονται στο πλυντήριο των ρούχων.

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.

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 ή την πολυθρόνα σας.

Οδηγίες καθαρίσματος

Ανθεκτικότητα
στην τριβή
(κύκλοι)

Αντοχή στο
φως (0-6)

LJUNGEN: 100% πολυεστέρας. Ένα ανθεκτικό κάλυμμα από πολυεστέρα με απαλή, βελουτέ
υφή και μία διακριτική γυαλάδα.

Πλένεται στο πλυντήριο
ρούχων στους 40°C.

45.000

5

NOLHAGA: 75% βαμβάκι, 25% πολυεστέρας. Ένα ανθεκτικό κάλυμμα από βαμβάκι και
πολυεστέρα, με βαμμένα νήματα σε δύο χρωματικούς τόνους.

Πλένεται στο πλυντήριο
ρούχων στους 30°C.

35.000

5

SEGERSTA: 78% βαμβάκι, 22% πολυεστέρας. Το κάλυμμα SEGERSTA είναι κατασκευασμένο
από βαμβάκι και πολυεστέρα και είναι ένα πολύ ανθεκτικό ύφασμα, με ένα πλεκτό καρό μοτίβο
και μία λεία, απαλή επιφάνεια.

Πλένεται στο πλυντήριο
ρούχων στους 40°C.

50.000

5
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ΜΟΝΤΕΛΑ

Πάγκος με αποθηκευτικό χώρο
Διαστάσεις: Π144×Β49×Υ47 cm

Πολυθρόνα
Διαστάσεις: Π92×Β97×Υ84 cm

Συνολική τιμή με κάλυμμα

Συνολική τιμή με κάλυμμα

Ξύλινα πόδια σε
μαύρο χρώμα

Ξύλινα πόδια σε
ανοιχτό καφέ χρώμα

Ξύλινα πόδια σε
μαύρο χρώμα

Ξύλινα πόδια σε
ανοιχτό καφέ χρώμα

NOLHAGA σκούρο πράσινο

492.747.34

299€

492.747.29

299€

NOLHAGA σκούρο πράσινο

392.747.44

329€

392.747.39

329€

NOLHAGA γκρι-μπεζ

290.336.27

299€

890.336.34

299€

NOLHAGA γκρι-μπεζ

590.335.41

329€

190.335.81

329€

SEGERSTA πολυχρωμία

092.747.74

329€

092.747.69

329€

SEGERSTA πολυχρωμία

192.750.18

349€

392.749.42

349€

LJUNGEN μπλε

391.293.42

349€

291.293.47

349€

LJUNGEN μπλε

791.293.02

399€

691.293.07

399€

Διθέσιος καναπές.
Διαστάσεις: Π154×Β97×Υ84 cm

Τριθέσιος καναπές
Διαστάσεις: Π199×Β97×Υ84 cm

Συνολική τιμή με κάλυμμα

Συνολική τιμή με κάλυμμα

Ξύλινα πόδια σε
μαύρο χρώμα

Ξύλινα πόδια σε
ανοιχτό καφέ χρώμα

Ξύλινα πόδια σε
μαύρο χρώμα

Ξύλινα πόδια σε
ανοιχτό καφέ χρώμα

NOLHAGA σκούρο πράσινο

992.747.17

449€

792.747.23

449€

NOLHAGA σκούρο πράσινο

292.747.49

499€

292.747.54

499€

NOLHAGA γκρι-μπεζ

090.337.27

449€

090.337.32

449€

NOLHAGA γκρι-μπεζ

890.338.08

499€

890.338.13

499€

SEGERSTA πολυχρωμία

992.747.79

499€

392.749.37

499€

SEGERSTA πολυχρωμία

192.747.59

549€

192.747.64

549€

LJUNGEN μπλε

091.297.58

549€

091.297.63

549€

LJUNGEN μπλε

691.297.98

599€

491.298.03

599€

3

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ
Καλύμματα για τον πάγκο με αποθηκευτικό χώρο
NOLHAGA σκούρο πράσινο

704.134.79

89€

NOLHAGA γκρι-μπεζ

502.803.00

89€

SEGERSTA πολυχρωμία

004.135.38

119€

LJUNGEN μπλε

403.197.32

139€

602.893.19

20€

602.893.24

20€

NOLHAGA σκούρο πράσινο

604.134.65

79€

NOLHAGA γκρι-μπεζ

502.802.96

79€

SEGERSTA πολυχρωμία

904.134.78

99€

LJUNGEN μπλε

003.197.29

149€

Ξύλινα πόδια σε μαύρο χρώμα

002.893.17

20€

Ξύλινα πόδια σε
ανοιχτό καφέ χρώμα

002.893.22

20€

Πόδια για τον πάγκο
Ξύλινα πόδια σε μαύρο χρώμα
Ξύλινα πόδια σε
ανοιχτό καφέ χρώμα

Καλύμματα για την πολυθρόνα

Πόδια για την πολυθρόνα

Καλύμματα για τον διθέσιο καναπέ
NOLHAGA σκούρο πράσινο

704.134.98

119€

NOLHAGA γκρι-μπεζ

802.803.13

119€

SEGERSTA πολυχρωμία

804.135.39

169€

LJUNGEN μπλε

503.197.41

219€

Καλύμματα για τον τριθέσιο καναπέ
NOLHAGA σκούρο πράσινο

704.135.30

149€

NOLHAGA γκρι-μπεζ

902.803.17

149€

SEGERSTA πολυχρωμία

404.135.55

199€

LJUNGEN μπλε

903.197.44

249€

Πόδια για τον διθέσιο και τον τριθέσιο καναπέ
Ξύλινα πόδια σε μαύρο χρώμα

002.893.17

20€

Ξύλινα πόδια σε
ανοιχτό καφέ χρώμα

002.893.22

20€
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