
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.

Οδηγός αγοράς

Όταν κάθεστε ή ξαπλώνετε στον καναπέ VINLIDEN αισθάνεστε σαν 
να είστε σε μία ζεστή αγκαλιά καθώς βυθίζεστε στα μεγάλα, μαλακά 
μαξιλάρια. Επίσης, ο καναπές έχει εύκολη συναρμολόγηση και 
αποσυναρμολόγηση, έτσι ώστε να μπορείτε να τον πάρετε μαζί σας 
όταν μετακομίσετε!

VINLIDEN
Σειρά καθιστικού

Μοντέλα
Διθέσιος καναπές
Τριθέσιος καναπές
Τριθέσιος καναπές με σεζλόνγκ

Αποθήκευση στη σεζλόνγκ

Αφαιρούμενο κάλυμμα, που 
πλένεται

Ποικιλία καλυμμάτων

Μάθετε περισσότερα στο 
φυλλάδιο της εγγύησης.

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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Συνθέσεις

VINLIDEN τριθέσιος καναπές με σεζλόνγκ.
Διαστάσεις: Π233×Β162×Υ108 cm.

Συνολική τιμή με κάλυμμα:
Hakebo μπεζ 093.046.72 699€
Hakebo σκούρο γκρι 393.046.75 699€
Hillared ανθρακί 893.046.87 749€

VINLIDEN τριθέσιος καναπές.
Διαστάσεις: Π203×Β97×Υ108 cm.

Συνολική τιμή με κάλυμμα:
Hakebo μπεζ 093.046.48 499€
Hakebo σκούρο γκρι 493.046.51 499€
Hillared ανθρακί 993.046.63 549€

VINLIDEN διθέσιος καναπές.
Διαστάσεις: Π165×Β97×Υ108 cm.

Συνολική τιμή με κάλυμμα:
Hakebo μπεζ 093.046.05 429€
Hakebo σκούρο γκρι 993.046.15 429€
Hillared ανθρακί 293.046.33 479€
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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 
ή την πολυθρόνα σας.

Οδηγίες καθαρίσματος

Ανθεκτικότητα
στην τριβή
(κύκλοι)

Αντοχή στο
φως (1-8)

Hakebo Machine washable at 40 C 55 000 5

Hillared Machine washable at 40 C 30 000 5

Χρήσιμες πληροφορίες

Συμπληρωματικά προϊόντα

Επιπλέον καλύμματα

VINLIDEN κάλυμμα για διθέσιο 
καναπέ.
Hakebo μπεζ 604.437.59 99€
Hakebo σκούρο γκρι 004.383.60 99€
Hillared ανθρακί 004.553.78 149€

VINLIDEN κάλυμμα για τριθέσιο καναπέ.

Hakebo μπεζ 604.437.64 149€
Hakebo σκούρο γκρι 504.383.53 149€
Hillared ανθρακί 004.553.83 199€

VINLIDEN κάλυμμα για τριθέσιο καναπέ με σεζλόνγκ

Hakebo μπεζ  504.437.69 179€
Hakebo σκούρο γκρι  304.383.68 179€
Hillared ανθρακί 904.553.88 229€
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