
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.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ÄPPLARÖ
Σειρά Επίπλων Εξωτερικού Χώρου

 

Ταιριάζει στον τρόπο ζωής σας και στον χώρο σας
Χρειάζεστε μια ξαπλώστρα για το μπαλκόνι σας; Μήπως ένα τραπέζι για το επόμενο μπάρμπεκιου 
που θα οργανώσετε; Ή αποθηκευτικό χώρο για τα εργαλεία κήπου και τα μαξιλάρια των επίπλων 
εξωτερικού χώρου; Η σειρά ÄPPLARÖ είναι μια ολοκληρωμένη σειρά επίπλων εξωτερικού χώρου, 
με όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε έναν μοναδικό χώρο χαλάρωσης. Χαμηλές μονάδες 
καθίσματος, τραπέζια, καρέκλες, σκαμπό, παγκάκια με χώρο αποθήκευσης, επίτοιχες επιφάνειες 
κ.ά. μπορούν να διαμορφώσουν τον εξωτερικό σας χώρο, είτε πρόκειται για ένα μικρό μπαλκόνι 
είτε για μια μεγάλη αυλή. Και με την ψησταριά, το τρόλεϊ και το ντουλάπι αποθήκευσης ÄPPLARÖ/
KLASEN, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ιδανικό χώρο για να μαγειρεύετε με την οικογένεια και 
τους φίλους.

Όμορφα και ανθεκτικά υλικά
Όλα τα προϊόντα της σειράς ÄPPLARÖ είναι κατασκευασμένα από μασίφ ξύλο ακακίας, βιώσιμης 
προέλευσης, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά στα έπιπλα εξωτερικού χώρου, λόγω της 
ανθεκτικότητάς του. Έχουμε επεξεργαστεί όλα τα έπιπλα με πολλές στρώσεις από γυαλιστικό 
ξύλου για προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

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 ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ

Χώρος για δύο έως τέσσερις. Μπορείτε εύκολα να 
εξασφαλίσετε τον απαραίτητο χώρο για τους καλεσμένους 
σας με ένα πτυσσόμενο τραπέζι και καρέκλες.
Αυτή η σύνθεση 219€ (993.254.58)

Λίστα αγορών:
ÄPPLARÖ πτυσσόμενο τραπέζι 34/83/131×70 cm καφέ 1 τεμ.

ÄPPLARÖ πτυσσόμενη καρέκλα, καφέ 4 τεμ.

Δείπνο για δύο. Ένα πτυσσόμενο τραπέζι και καρέκλες που 
μπορούν να αλλάξουν γρήγορα τον χώρο σας σε μια μικρή 
τραπεζαρία. Χρησιμοποιώντας άγκιστρα και ράφια στο 
επίτοιχο πάνελ μπορείτε να αναδείξετε τα μυρωδικά και τα 
εργαλεία μαγειρικής σας με έναν έξυπνο τρόπο.
Αυτή η σύνθεση 159€ (892.911.52)

Λίστα αγορών:
ÄPPLARÖ επίτοιχο πτυσσόμενο τραπέζι, καφέ 1 τεμ.
ÄPPLARÖ επίτοιχο πάνελ, καφέ 1 τεμ.
ÄPPLARÖ ράφι για επίτοιχο πάνελ, καφέ 1 τεμ.
ÄPPLARÖ πτυσσόμενη καρέκλα, καφέ 2 τεμ.

Εξοικονόμηση χώρου. Τα δύο πτυσσόμενα φύλλα του 
τραπεζιού θα σας εξοικονομήσουν χώρο όταν δεν τα 
χρησιμοποιείτε, ενώ ανοίγοντάς τα θα δημιουργήσετε το 
τραπέζι στο μέγεθος που χρειάζεστε. Ακόμα, η οπή στη μέση 
του τραπεζιού θα κρατήσει την ομπρέλα σας σταθερή στη 
θέση της.
Αυτή η σύνθεση 345€ (590.483.97)

Λίστα αγορών:
ÄPPLARÖ τραπέζι με πτυσσόμενα φύλλα 140/200/260×78 cm καφέ 1 τεμ.
ÄPPLARÖ καρέκλα με ρυθμιζόμενη πλάτη, πτυσσόμενη, καφέ 4 τεμ.
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ

Ένας, δύο ή τρεις; Αυτός ο καναπές, από τρεις μονάδες 
καθίσματος, έχει αρκετό χώρο για έναν απογευματινό υπνάκο 
ή για δύο φίλους σας και εσάς όταν θα θέλετε να συζητήσετε.
Διαστάσεις: Π223×Β80×Υ73 cm.
Αυτή η σύνθεση
με μαξιλάρια HÅLLÖ σε μαύρο χρώμα 343€ (890.540.42)
με μαξιλάρια KUDDARNA σε μπεζ χρώμα 313€ (193.037.47)
με μαξιλάρια FRÖSÖN/DUVHOLMEN σε σκούρο γκρι 
χρώμα 408€ (892.608.48)

Λίστα αγορών:
ÄPPLARÖ γωνιακή μονάδα καθίσματος, καφέ 2 τεμ.

ÄPPLARÖ μονάδα καθίσματος, καφέ 1 τεμ.

HÅLLÖ μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm,
KUDDARNA μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm, ή 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm 3 τεμ.

HÅLLO μαξιλάρι πλάτης 62×42 cm, 
KUDDARNA μαξιλάρι πλάτης 62×44 cm, ή 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι πλάτης 62×44 cm 5 τεμ.

Μια άνετη γωνία. Αυτή η διάταξη αξιοποιεί τέλεια τον 
εξωτερικό σας χώρο με πολλά άνετα καθίσματα για να 
διαβάσετε το βιβλίο σας ή να καθίσετε με την παρέα σας. 
Διαστάσεις: Β80×Υ73 cm.
Πλάτος: δεξί 223 cm, αριστερό 143 cm.
Αυτή η σύνθεση
με μαξιλάρια KUDDARNA σε μπεζ χρώμα 398€ (193.038.27)
με μαξιλάρια FRÖSÖN/DUVHOLMEN σε σκούρο γκρι 
χρώμα 518€ (992.621.68)

Λίστα αγορών:
ÄPPLARÖ γωνιακή μονάδα καθίσματος, καφέ 2 τεμ.
ÄPPLARÖ μονάδα καθίσματος, καφέ 2 τεμ.

KUDDARNA μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm, ή
FRÖSÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm 4 τεμ.

KUDDARNA μαξιλάρι πλάτης 62×44 cm, ή 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι πλάτης 62×44 cm 6 τεμ.

Καναπές. Η δημιουργία ενός καναπέ εξωτερικού χώρου δε θα 
μπορούσε να είναι πιο εύκολη.
Διαστάσεις: Π160×Β80×Υ73 cm.
Αυτή η σύνθεση 
με μαξιλάρια KUDDARNA σε μπεζ χρώμα 228€ (593.037.12)
με μαξιλάρια FRÖSÖN/DUVHOLMEN σε σκούρο γκρι 
χρώμα 298€ (092.600.55)

Λίστα αγορών:
ÄPPLARÖ γωνιακή μονάδα καθίσματος, καφέ 2 τεμ.

KUDDARNA μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm, ή
FRÖSÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm 2 τεμ.

KUDDARNA μαξιλάρι πλάτης 62×44 cm, ή
FRÖSÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι πλάτης 62×44 cm 4 τεμ.

Ώρα για χαλάρωση; Με το τραπέζι/σκαμπό ÄPPLARÖ 
μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε μία σεζλόνγκ στη μία 
άκρη του καναπέ, ή και στις δύο. Απλωθείτε και χαλαρώστε! 
Διαστάσεις: Β80×Υ73 cm.
Πλάτος: δεξί 223 cm, αριστερό 143 cm.
Αυτή η σύνθεση
με μαξιλάρια HÅLLÖ σε μαύρο χρώμα 417€ (990.547.44)
με μαξιλάρια KUDDARNA σε μπεζ χρώμα 377€ (593.037.69)
με μαξιλάρια FRÖSÖN/DUVHOLMEN σε σκούρο γκρι 
χρώμα 487€ (792.620.32)

Λίστα αγορών:
ÄPPLARÖ γωνιακή μονάδα καθίσματος, καφέ 2 τεμ.
ÄPPLARÖ μονάδα καθίσματος, καφέ 1 τεμ.
ÄPPLARÖ τραπέζι/σκαμπό 63×63 cm καφέ 1 τεμ.

HÅLLÖ μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm,
KUDDARNA μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm, ή
FRÖSÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm 4 τεμ.

HÅLLO μαξιλάρι πλάτης 62×42 cm, 
KUDDARNA μαξιλάρι πλάτης 62×44 cm, ή 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι πλάτης 62×44 cm 5 τεμ.
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Μπορείτε να συνδυάσετε τα μέρη της σειράς ÄPPLARÖ 
ώστε να δημιουργήσετε έναν καναπέ που να ταιριάζει 
τέλεια στις ανάγκες σας. Αν θέλετε να κάνετε έναν 

διαφορετικό συνδυασμό κάποια στιγμή αργότερα ή να τον 
επεκτείνετε, είναι εύκολο να αποσυνδέσετε τα μέρη και να τα 
διαμορφώσετε με έναν εντελώς νέο τρόπο.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΤΕ
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ÄPPLARÖ επίτοιχο πτυσσόμενο τραπέζι. Για 1-2 άτομα. 
80×59 cm, ύψος 72 cm. Μπορεί να συνδυαστεί με το 
επίτοιχο πάνελ ÄPPLARÖ ή να τοποθετηθεί απευθείας 
στον τοίχο του μπαλκονιού.

Καφέ 802.917.31 40€

ÄPPLARÖ πτυσσόμενο τραπέζι. Για 2-4 άτομα 
34/83/131×70 cm,  ύψος 72 cm

Καφέ 502.085.35 79€

ÄPPLARÖ τραπέζι με πτυσσόμενα φύλλα. Για 4-8 
άτομα. 140/200/260×78 cm, ύψος 72 cm. Η οπή στη μέση 
του τραπεζιού κρατά την ομπρέλα σας σταθερή στη θέση 
της.

Καφέ 402.085.31 149€

ÄPPLARÖ τραπέζι. Για 4-8 άτομα. 140×140 cm, ύψος 72 
cm. Η οπή στη μέση του τραπεζιού κρατά την ομπρέλα 
σας σταθερή στη θέση της.

Καφέ 704.197.87 129€

ÄPPLARÖ καρέκλα με μπράτσα. Κάθισμα: Π49×Β49×Υ41 
cm.
Καφέ 202.085.27 60€

ÄPPPLARÖ παγκάκι με πλάτη. 117×65 cm, ύψος 80 cm.

Καφέ 802.085.29 79,99€

ÄPPLARÖ καρέκλα με ρυθμιζόμενη πλάτη, 
πτυσσόμενη. Κάθισμα: Π44×Β48×Υ41 cm.

Καφέ 702.085.39 49€

ÄPPLARÖ καρέκλα, πτυσσόμενη. Κάθισμα: 
Π40×Β41×Υ44 cm.

Καφέ 404.131.31 35€

ÄPPLARÖ παγκάκι. 114×41 cm, ύψος 44 cm.

Καφέ 102.051.81 69,99€

ÄPPPLARÖ σκαμπό, πτυσσόμενο. 40×38 cm, ύψος 42 cm.

Καφέ 202.049.25 19,99€

Ξαπλώστρες & πολυθρόνες

ÄPPLARÖ μονάδα καθίσματος. Κάθισμα: Π63×Β63×Υ28 
cm.

Καφέ 602.051.88 60€

ÄPPLARÖ γωνιακή μονάδα καθίσματος. Κάθισμα: 
Π63×Β63×Υ28 cm.

Καφέ 502.051.79 79€

ÄPPLARÖ πολυθρόνα. Κάθισμα: Π63×Β63×Υ28 cm.

Καφέ 604.690.56 99€

ÄPPLARÖ τραπέζι/σκαμπό 63×63 cm, ύψος 28 cm.

Καφέ 802.134.46 49€

ÄPPLARÖ τραπέζι μέσης. 90×55 cm, ύψος 45 cm. 

Καφέ 904.246.03 69€

 

ÄPPLARÖ ξαπλώστρα. 199×71 cm, ύψος 33 cm.

Καφέ 902.085.43 99€
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ 
Μαξιλάρια για καρέκλες

BRÄMÖN μαξιλάρι καρέκλας. Ø35 cm. Πάχος 1 cm.

Γκρι-μπεζ 304.832.09 1,49€
Ανοιχτό τιρκουάζ 804.921.74 1,49€

HÅLLÖ μαξιλάρι καρέκλας. 50×50 cm. Πάχος 6 cm.

Μαύρο 402.644.85 15€
Μπεζ 502.616.79 15€

HÅLLÖ μαξιλάρι καθίσματος/πλάτης. 116×47 cm, βάθος 
καθίσματος 48 cm, ύψος πλάτης 68 cm. Πάχος 6 cm.

Μαύρο 702.644.60 25€
Μπεζ 602.616.93 25€

KUDDARNA μαξιλάρι καρέκλας. 36×32 cm. Πάχος 6 cm.

Μπεζ 204.110.67 5€
Γκρι 104.110.82 5€

KUDDARNA μαξιλάρι καρέκλας. 50×50 cm. Πάχος 7 cm.

Μπεζ 904.179.09 10€
Γκρι 804.179.19 10€

KUDDARNA μαξιλάρι καθίσματος/πλάτης. 116×45 cm, 
βάθος καθίσματος 42 cm, ύψος πλάτης 72 cm. Πάχος 7 cm.
Μπεζ 204.111.28 20€

Γκρι 104.111.43 20€

Τα καλύμματα μαξιλαριών FRÖSÖN πωλούνται χωριστά από 
τα εσωτερικά μαξιλαριών DUVHOLMEN, ώστε να μπορείτε 
εύκολα να αλλάξετε την εμφάνιση των επίπλων σας και να 
πλύνετε το κάλυμμα.

FRÖSÖN κάλυμμα για μαξιλάρι καρέκλας. Ø35 cm. 
Συμπληρώνεται με το εσωτερικό μαξιλαριού 
DUVHOLMEN για μαξιλάρι καρέκλας διαμ. 35 cm. 
Πωλείται χωριστά.

Μπεζ 303.917.09 4€
Σκούρο γκρι 803.917.16 4€
Σκούρο μπεζ-πράσινο 104.793.26 4€

DUVHOLMEN εσωτερικό για μαξιλάρι καρέκλας. 
Ø35 cm. Πάχος 4 cm. Συμπληρώνεται με το κάλυμμα 
για μαξιλάρι καρέκλας FRÖSÖN διαμ. 35 cm. Πωλείται 
χωριστά.

803.918.39 4€

FRÖSÖN κάλυμμα για μαξιλάρι καρέκλας. 50×50 cm. 
Συμπληρώνεται με το εσωτερικό μαξιλαριού 
DUVHOLMEN για μαξιλάρι καρέκλας 50×50 cm. Πωλείται 
χωριστά.

Μπεζ 904.129.35 7€
Σκούρο γκρι 504.129.42 7€
Σκούρο μπεζ-πράσινο 504.793.34 7€

DUVHOLMEN εσωτερικό για μαξιλάρι καρέκλας. 
50×50 cm. Πάχος 5 cm. Συμπληρώνεται με το κάλυμμα για 
μαξιλάρι καρέκλας FRÖSÖN 50×50 cm. Πωλείται χωριστά.

604.178.97 10€

FRÖSÖN κάλυμμα για μαξιλάρι καθίσματος/πλάτης. 
116×45 cm. Συμπληρώνεται με το εσωτερικό μαξιλαριού 
DUVHOLMEN για μαξιλάρι καθίσματος/πλάτης. Πωλείται 
χωριστά.

Μπεζ 592.531.23 15€
Σκούρο γκρι 203.917.19 15€
Σκούρο μπεζ-πράσινο 604.793.43 15€

DUVHOLMEN εσωτερικό για μαξιλάρι καθίσματος/
πλάτης. Περιλαμβάνει: 1 μαξιλάρι καθίσματος (45×42 
cm) και 1 μαξιλάρι πλάτης (45×71 cm). Συμπληρώνεται με 
το κάλυμμα για μαξιλάρι καθίσματος/πλάτης FRÖSÖN 
116×45 cm. Πωλείται χωριστά.

203.918.56 20€

Τα καλύμματα μαξιλαριών JÄRPÖN πωλούνται χωριστά από 
τα εσωτερικά μαξιλαριών DUVHOLMEN, ώστε να μπορείτε 
εύκολα να αλλάξετε την εμφάνιση των επίπλων σας και να 
πλύνετε το κάλυμμα.

JÄRPÖN κάλυμμα για μαξιλάρι καρέκλας. 50×50 
cm. Συμπληρώνεται με το εσωτερικό μαξιλαριού 
DUVHOLMEN για μαξιλάρι καρέκλας  50×50 cm. Πωλείται 
χωριστά.
Ανθρακί 204.453.12 15€

DUVHOLMEN εσωτερικό για μαξιλάρι καρέκλας. 
50×50 cm. Πάχος 5 cm. Συμπληρώνεται με το κάλυμμα 
για μαξιλάρι καρέκλας FRÖSÖN ή JÄRPÖN 50×50 cm. 
Πωλείται χωριστά

604.178.97 10€

JÄRPÖN κάλυμμα για μαξιλάρι καθίσματος/πλάτης. 
116×45 cm. Συμπληρώνεται με το εσωτερικό μαξιλαριού 
DUVHOLMEN για μαξιλάρι καθίσματος/πλάτης 
45×42/45×71 cm. Πωλείται χωριστά.
Ανθρακί 304.834.74 25€

DUVHOLMEN εσωτερικό μαξιλαριού για μαξιλάρι 
καθίσματος/πλάτης. Πάχος 5 cm. Περιέχει: 1 μαξιλάρι 
καθίσματος (45×42 cm) και 1 μαξιλάρι πλάτης (45×71 cm). 

203.918.56 20€

Μαξιλάρια καρέκλας – πώς επιλέγετε

Καρέκλες

BENÖ HÅLLÖ KUDDARNA
FRÖSÖN/ 

DUVHOLMEN
JÄRPÖN/ 

DUVHOLMEN

Καρέκλα με μπράτσα — 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm

Πάγκος με πλάτη — 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm

Καρέκλα με ρυθμιζόμενη 
πλάτη — 116×47 cm 116×45 cm 116×45 cm —

Πτυσσόμενη καρέκλα Ø35 cm — 36×32 cm Ø35 cm —

Σκαμπό μπαρ με πλάτη Ø35 cm — — Ø35 cm —

Πάγκος Ø35 cm — — Ø35 cm —

Μαξιλάρια
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Μαξιλάρια για ξαπλώστρες/πολυθρόνες

HÅLLÖ μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm. Πάχος 8 cm.

Μπεζ 002.600.74 25€
Μαύρο 602.645.40 25€

HÅLLÖ μαξιλάρι πλάτης. 62×42 cm. 

Μπεζ 002.616.72 10€

Μαύρο 802.644.93 10€

HÅLLÖ μαξιλάρι ξαπλώστρας. 190×60 cm. Πάχος 5 cm.

Μπεζ 302.645.65 40€

Μαύρο 802.616.92 40€

KUDDARNA μαξιλάρι ξαπλώστρας. 190×60 cm. Πάχος 
7 cm.
Γκρι 504.808.32 29,99€
Μπεζ 704.808.31 29,99€

KUDDARNA μαξιλάρι καθίσματος. 62×62 cm. Πάχος 8 cm. 

Μπεζ 404.111.08 15€
Γαλάζιο 404.111.13 15€
Γκρι 304.111.23 15€

KUDDARNA μαξιλάρι πλάτης. 62×44. Πάχος 6 cm.

Μπεζ 404.110.47 10€
Γαλάζιο 404.110.52 10€
Γκρι 304.110.62 10€

Τα καλύμματα μαξιλαριών FRÖSÖN πωλούνται χωριστά από 
τα εσωτερικά μαξιλαριών DUVHOLMEN, ώστε να μπορείτε 
εύκολα να αλλάξετε την εμφάνιση των επίπλων σας και να 
πλύνετε το κάλυμμα.

FRÖSÖN κάλυμμα για μαξιλάρι καθίσματος. 
62×62 cm. Συμπληρώνεται με το εσωτερικό μαξιλαριού 
DUVHOLMEN για μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm. 
Πωλείται χωριστά.

Μπεζ 903.917.11 10€
Σκούρο γκρι 403.917.18 10€
Σκούρο μπεζ-πράσινο 604.793.38 10€

DUVHOLMEN εσωτερικό για μαξιλάρι καθίσματος 
62×62 cm. Πάχος 12 cm. Συμπληρώνεται με το εσωτερικό 
μαξιλαριού DUVHOLMEN για μαξιλάρι καθίσματος 
62×62 cm. Πωλείται χωριστά.

503.918.50 20€

Μαξιλάρια για ξαπλώστρες/πολυθρόνες – πώς επιλέγετε

Ξαπλώστρες

HÅLLÖ KUDDARNA
FRÖSÖN/ 

DUVHOLMEN
JÄRPÖN/ 

DUVHOLMEN

Μονό κάθισμα Πλάτη 62×42 cm,  
κάθισμα 62×62 cm

Πλάτη 62×44 cm,  
κάθισμα 62×62 cm

Πλάτη 62×44 cm,  
κάθισμα 62×62 cm

Πλάτη 62×44 cm,  
κάθισμα 62×62 cm

Γωνιακή μονάδα Πλάτη 62×42 cm,  
κάθισμα 62×62 cm

Πλάτη 62×44 cm,  
κάθισμα 62×62 cm

Πλάτη 62×44 cm,  
κάθισμα 62×62 cm

Πλάτη 62×44 cm,  
κάθισμα 62×62 cm

Τραπέζι/σκαμπό Κάθισμα 62×62 cm Κάθισμα 62×62 cm Κάθισμα 62×62 cm Κάθισμα 62×62 cm

Ξαπλώστρα 190×60 cm — — —

Μαξιλάρια

FRÖSÖN κάλυμμα για μαξιλάρι πλάτης 62×44 cm. 
Συμπληρώνεται με το εσωτερικό μαξιλαριού 
DUVHOLMEN για μαξιλάρι πλάτης 62×44 cm. Πωλείται 
χωριστά.

Μπεζ 703.917.12 8€
Σκούρο γκρι 003.917.15 8€
Σκούρο μπεζ-πράσινο 004.793.22 8€

DUVHOLMEN εσωτερικό για μαξιλάρι πλάτης 
62×44 cm. Πάχος 14 cm. Συμπληρώνεται με το κάλυμμα 
για μαξιλάρι πλάτης FRÖSÖN 62×44 cm. Πωλείται 
χωριστά.

103.918.33 12€

Τα καλύμματα μαξιλαριών JÄRPÖN πωλούνται χωριστά από 
τα εσωτερικά μαξιλαριών DUVHOLMEN, ώστε να μπορείτε 
εύκολα να αλλάξετε την εμφάνιση των επίπλων σας και να 
πλύνετε το κάλυμμα.

JÄRPÖN κάλυμμα για μαξιλάρι καρέκλας. 62×62 
cm.  Συμπληρώνεται με το εσωτερικό μαξιλαριού 
DUVHOLMEN για μαξιλάρι καρέκλας  62×62 cm. Πωλείται 
χωριστά.
Ανθρακί 004.453.27 20€

DUVHOLMEN εσωτερικό για μαξιλάρι καρέκλας. 
62×62 cm. Πάχος 12 cm. Συμπληρώνεται με το κάλυμμα 
για μαξιλάρι καρέκλας FRÖSÖN ή JÄRPÖN 62×62 cm. 
Πωλείται χωριστά

503.918.50 20€

JÄRPÖN κάλυμμα για μαξιλάρι πλάτης. 62×44 cm. 
Συμπληρώνεται με το εσωτερικό μαξιλαριού πλάτης 
DUVHOLMEN 62×44 cm. Πωλείται χωριστά.
Ανθρακί 504.452.97 15€

DUVHOLMEN εσωτερικό για μαξιλάρι πλάτης. 
62×44 cm. Πάχος 14 cm. Συμπληρώνεται με κάλυμμα 
μαξιλαριού πλάτης FRÖSÖN ή JÄRPÖN 62×44 cm. Πωλείται 
χωριστά.

103.918.33 12€
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Οργάνωση & αποθήκευση

ÄPPLARÖ παγκάκι με χώρο αποθήκευσης 128×57 cm, 
ύψος 55 cm. Μπορεί να συνδυαστεί με την τσάντα 
αποθήκευσης για μαξιλάρια TOSTERÖ.

Καφέ 902.342.07 119€

ÄPPLARÖ παγκάκι με χώρο αποθήκευσης 80×41 cm, 
ύψος 44 cm.

Καφέ 702.049.23 80€

ÄPPLARÖ επίτοιχο πάνελ 80×158 cm. Περιλαμβάνονται 
6 άγκιστρα.

Καφέ 802.049.27 39€

ÄPPLARÖ ράφι για επίτοιχο πάνελ 68×27 cm.

Καφέ 802.086.85 10€

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

ÄPPLARÖ πάγκος με πάνελ τοίχου + ράφι. 
Αυτή η σύνθεση, καφέ 129€ (199.174.02)

Λίστα αγορών:
Πάγκος αποθήκευσης 80×41 cm 1 τεμ
Πάνελ τοίχου 1 τεμ
Ράφι για πάνελ τοίχου 2 τεμ

Συνθέσεις αποθήκευσης
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ÄPPLARÖ

TOSTERÖ αδιάβροχα καλύμματα για έπιπλα 

TOSTERÖ κάλυμμα για σετ επίπλων 100×70 cm, ύψος 
90 cm. Ταιριάζει σε σετ τραπεζαρίας εξωτερικού χώρου 
με ένα τραπέζι και 2 καρέκλες.

Μαύρο 502.852.65 24,99€

TOSTERÖ κάλυμμα για σετ επίπλων 145×145 cm, ύψος 
120 cm. Ταιριάζει σε σετ τραπεζαρίας εξωτερικού χώρου 
με ένα τραπέζι και 4 καρέκλες.

Μαύρο 302.923.23 49,99€

TOSTERÖ κάλυμμα για σετ επίπλων 215×135 cm, ύψος 
105 cm. Ταιριάζει σε σετ τραπεζαρίας εξωτερικού χώρου 
με ένα τραπέζι και 6 καρέκλες.

Μαύρο 802.923.25 59,99€

TOSTERÖ κάλυμμα για ξαπλώστρα 200×60 cm, ύψος 
40 cm.

Μαύρο 702.923.21 19,99€

TOSTERÖ TOSTERÖ τσάντες και κουτί αποθήκευσης

TOSTERÖ τσάντα αποθήκευσης 62×62 cm, ύψ 25 cm. 
Ταιριάζει στον καναπέ SOLLERÖΝ.

Μαύρο 604.098.21 19,99€

TOSTERÖ τσάντα αποθήκευσης για μαξιλάρια 
116×49 cm, ύψος 35 cm. Ταιριάζει στο παγκάκι με χώρο 
αποθήκευσης ÄPPLARÖ 128×57 cm.

Μαύρο 202.923.28 24,99€

TOSTERÖ κουτί αποθήκευσης 129×44 cm, ύψος 79 cm.

Μαύρο 104.114.40 49€

VRENEN κουτί αποθήκευσης, 156×71 cm, ύψος 93 cm.

Ανοιχτό γκρι/γκρι 504.114.43 269€

VÅRDA βαφή ξύλου για τα έπιπλα ÄPPLARÖ
Για να προσθέσετε γυαλάδα και προστασία χωρίς χρώμα, σας 
συνιστούμε την άχρωμη βαφή ξύλου VÅRDA. Αν θέλετε επίσης 
να ανανεώσετε το χρώμα, σας συνιστούμε τη βαφή ξύλου 
VÅRDA σε καφέ ημιδιάφανο χρώμα. Το χρωματιστό φινίρισμα 
θα γίνει πιο σκούρο και πιο αδιαφανές με κάθε νέα στρώση 
βαφής που το περνάτε. 

VÅRDA βαφή ξύλου, εξωτ. χώρου, 500 ml.

Άχρωμο 203.331.02 8,99€
Καφέ ημιδιαφανές 403.331.01 8,99€

FIXA πινέλα, σετ 3 τεμ.

702.900.82 3,49€

Ο καλύτερος τρόπος να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής των επίπλων εξωτερικού χώρου σας, είναι να τα καθαρίζετε τακτικά, να 
μην τα αφήνετε απροστάτευτα έξω περισσότερο από όσο τα χρειάζεστε και να τα περνάτε με βαφή ξύλου ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα.

Καθάρισμα 
Καθαρίστε με ένα απαλό πανί μουσκεμένο με νερό και 
διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Σκουπίστε με ένα καθαρό 
και στεγνό πανί.

Συντήρηση
Για να εμποδίσετε το στέγνωμα της επιφάνειας, τη δημιουργία 
ανοιγμάτων και τη διείσδυση της υγρασίας στο ξύλο, σας 
συνιστούμε να το περνάτε με βαφή ξύλου ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, όπως μία φορά τον χρόνο.
Η συχνότητα της επεξεργασίας, εξαρτάται από την έκθεση των 
επίπλων στα καιρικά φαινόμενα.
Για τα έπιπλα που είναι εκτεθειμένα έξω, μία καλή ένδειξη ότι 
χρειάζονται επεξεργασία με γυαλιστικό είναι αν οι σταγόνες 

του νερού απορροφώνται απευθείας από το ξύλο και δε 
δημιουργούν μικρά σφαιρίδια στην επιφάνεια.

Αποθήκευση
Αν είναι δυνατόν, αποθηκεύστε τα έπιπλα εξωτερικού χώρου 
σε ένα δροσερό και στεγνό μέρος σε εσωτερικό χώρο. Αν τα 
έπιπλα παραμείνουν έξω, φροντίστε να τα προστατέψετε με 
ένα αδιάβροχο κάλυμμα και αν είναι δυνατόν τοποθετήστε τα 
με κλίση, ώστε να είναι εύκολο να στραγγίσει το νερό. Μετά 
από μία βροχή ή χιόνι, σκουπίστε τις επίπεδες επιφάνειες. 
Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας κυκλοφορεί, για να αποφύγετε τη 
συσσώρευση της υγρασίας.
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