
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.

Ένα μοντέρνο στιλ για το καθιστικό σας
Στη σειρά VILASUND θα βρείτε καναπέδες-κρεβάτια σε μοντέρνο στιλ, 
που συνδυάζεται ωραία με τα υπόλοιπα έπιπλα στο καθιστικό σας. Τα 
μαλακά μαξιλάρια καθίσματος κάνουν τη σειρά ιδιαίτερα αναπαυτική, 
τόσο για να κάθεστε όσο και για να κοιμάστε. Ακόμα, όλα τα μέρη της 
σειράς διαθέτουν ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο κάτω από το 
κάθισμα, ώστε να έχετε τα λευκά είδη κοντά σας. Η σειρά VILASUND 
έχει «έξυπνο» σχεδιασμό, είναι όμορφη και αποτελεί μία πολύ καλή 
επένδυση για το σπίτι σας.

Καναπέδες-κρεβάτια σε διαφορετικά σχέδια και μεγέθη
Η σειρά VILASUND αποτελείται από δύο διαφορετικούς καναπέδες- 
κρεβάτια που είναι ιδιαίτερα αναπαυτικοί τόσο για να κάθεστε όσο 
και για να κοιμάστε. Τo στρώμα τους διαθέτει ανθεκτικά ελατήρια σε 
θήκες που προσαρμόζονται στο σχήμα του σώματός σας. Ακόμα, έχετε 
μια επιλογή από ανθεκτικά υφασμάτινα καλύμματα, που αφαιρούνται 
και πλένονται στο πλυντήριο ρούχων.

ΜΟΝΤΕΛΑ
Καναπές-κρεβάτι με σεζλόνγκ

Αφαιρούμενο κάλυμμα

Επιλογή καλυμμάτων

Κάλυμμα που πλένεται

Πυρήνας ελατηρίων

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.

Καναπές-κρεβάτι
VILASUND
ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Δάνειο στη στιγμή
Νέο πρόγραμμα δόσεων χωρίς κάρτα

Από 6 μέχρι 48 δόσεις
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Μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε τον καναπέ-κρεβάτι με 
σεζλόνγκ VILASUND σε ένα άνετο κρεβάτι. Απλά τραβήξτε το 
κάτω μέρος του σκελετού προς το μέρος σας και ανασηκώστε 
το κρεβάτι. 

Περιλαμβάνεται επίσης ένα προστατευτικό στρώματος 
που πλένεται στο πλυντήριο ρούχων, για να διατηρείτε τη 
φρεσκάδα στον καναπέ-κρεβάτι σας για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα.

ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ

ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΠΕ-ΚΡΕΒΑΤΙ

MARIEBY: Ένα σκληρό στρώμα με ελατήρια 
σε θήκες, που προσαρμόζεται στο σχήμα 
του σώματός σας και κρατά τη σπονδυλική 
σας στήλη στη σωστή θέση όταν κοιμάστε. 
Πάχος 9 cm.
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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.

Οδηγίες καθαρίσματος

Ανθεκτικότητα
στην τριβή
(κύκλοι)

Αντοχή στο
φως (0-6)

HILLARED: Μείξη από πολλαπλές ίνες και νήματα βαμμένα σε διάφορους τόνους.
Πλένεται στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C.

30.000 5

BORRED: Aπαλή ύφανση από μικροΐνες με διακριτικό μελανζέ εφέ.
Πλένεται στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C.

20.000 5

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Καναπές-κρεβάτι 
με σεζλόνγκ

Πλάτος x Βάθος x Ύψος σε cm 240×88/150×71

Μέγεθος κρεβατιού σε cm 140×200

Με στρώμα και κάλυμμα

BORRED γκρι-πράσινο 799€

HILLARED ανθρακί 899€

HILLARED μπεζ 899€

Μόνο στρώμα

MARIEBY στρώμα με ελατήρια σε θήκες, σκληρό 130€

Μόνο κάλυμμα

BORRED γκρι-πράσινο  199€

HILLARED ανθρακί 299€

HILLARED μπεζ 299€
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