
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.

Προσαρμόστε το καθιστικό εξωτερικού χώρου ανάλογα με τις ανάγκες σας
Η σειρά καθιστικού εξωτερικού χώρου SOLLERÖN αποτελείται από διαφορετικές
μονάδες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωριστά ή να συνδυάσετε για να
δημιουργήσετε το καθιστικό που ταιριάζει τέλεια στις ανάγκες σας. Θέλετε μια
άνετη γωνιά για να χαλαρώσετε; Έναν καναπέ για δύο; Μήπως έναν καναπέ για να 
τεντωθείτε και να διαβάσετε; Ή ένα άνετο κάθισμα για πρόχειρα γεύματα; Μπορείτε 
εύκολα να αποσυνδέσετε τις μονάδες και να τις συνδυάσετε με έναν νέο τρόπο. 
Ή ακόμα μπορείτε να παραλείψετε εντελώς τον καναπέ και να δημιουργήσετε ένα 
καθιστικό με πολλές πολυθρόνες. Η επιλογή είναι δική σας!

Άνεση και ευκολία στη φροντίδα
Η σειρά SOLLERÖN είναι από πλεγμένο στο χέρι πλαστικό ρατάν με την ίδια
εμφάνιση και αίσθηση με το φυσικό ρατάν. Είναι ανθεκτική στα καιρικά φαινόμενα
και έχει εύκολη φροντίδα - το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα ήπιο απορρυπαντικό
και νερό. Προσθέστε μαξιλάρια καθίσματος και πλάτης JÄRPÖN/DUVHOLMEN, 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA ή HÅLLÖ για να κάθεστε αναπαυτικά και 
προσθέστε τη δική σας πινελιά με τα διακοσμητικά μαξιλάρια FUNKÖN, SÖTHOLMEN 
και FESTHOLMEN. Τα καλύμματα αφαιρούνται και πλένονται στο πλυντήριο ρούχων.
Όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, αποθηκεύστε τα μαξιλάρια κάτω από το κάθισμα.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

SOLLERÖN
Σειρά Επίπλων Εξωτερικού Χώρου

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

ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΤΕ

Διαστάσεις: Πλάτος x Βάθος x Ύψος.

Φτιαγμένα για άνεση. Η δημιουργία καθιστικού
εξωτερικού χώρου δε θα μπορούσε να είναι πιο εύκολη. Με
μία ή περισσότερες πολυθρόνες θα έχετε μία πραγματικά
αναπαυτική λύση. Ειδικά καθώς το ύψος του καθίσματος
και η γωνία της πλάτης έχουν σχεδιαστεί για να σας
προσφέρουν μία χαλαρωτική θέση καθίσματος.
Αυτή η σύνθεση με μαξιλάρια HÅLLÖ 254€
ή με μαξιλάρια  KUDDARNA 244€
ή με μαξιλάρια FRÖSÖN/DUVHOLMEN 269€
ή με μαξιλάρια JÄRPÖN/DUVHOLMEN 286€

Λίστα αγορών:
SOLLERÖN τμήμα μπράτσου σετ 2 τεμ., καφέ ή σκούρο γκρι 1 τεμ.
SOLLERÖN μονάδα καθίσματος, καφέ ή σκούρο γκρι 1 τεμ.
HÅLLÖ μαξιλάρι πλάτης 62×42 cm, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
ή JÄRPÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι πλάτης, 62×44 cm

1 τεμ.

HÅLLÖ, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN ή JÄRPÖN/DUVHOLMEN 
μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm

1 τεμ.

«Έξυπνη» αποθήκευση. Ο χώρος αποθήκευσης κάτω
από το κάθισμα είναι ιδανικός για μαξιλάρια, κουβέρτες και
άλλα πράγματα που χρειάζεστε κοντά σας.
Αυτή η σύνθεση με μαξιλάρια HÅLLÖ 399€
ή με μαξιλάρια  KUDDARNA 379€
ή με μαξιλάρια FRÖSÖN/DUVHOLMEN 429€
ή με μαξιλάρια JÄRPÖN/DUVHOLMEN 446€

Λίστα αγορών:
SOLLERÖN τμήμα μπράτσου σετ 2 τεμ., καφέ ή σκούρο γκρι 1 τεμ.

SOLLERÖN μονάδα καθίσματος, καφέ ή σκούρο γκρι 2 τεμ.
HÅLLÖ μαξιλάρι πλάτης 62×42 cm, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
ή JÄRPÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι πλάτης, 62×44 cm 2 τεμ.

HÅLLÖ, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN ή JÄRPÖN/DUVHOLMEN 
μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm

2 τεμ.

Ώρα για χαλάρωση; Με το σκαμπό SOLLERÖN είναι εύκολο να 
δημιουργήσετε μία σεζλόνγκ στη μία άκρη του καναπέ ή και 
στις δυο...
Αυτή η σύνθεση με μαξιλάρια HÅLLÖ 628€
ή με μαξιλάρια  KUDDARNA 588€
ή με μαξιλάρια FRÖSÖN/DUVHOLMEN 678€
ή με μαξιλάρια JÄRPÖN/DUVHOLMEN 735€

Λίστα αγορών:
SOLLERÖN τμήμα μπράτσου σετ 2 τεμ., καφέ ή σκούρο γκρι 1 τεμ.
SOLLERÖN μονάδα καθίσματος, καφέ ή σκούρο γκρι 3 τεμ.
SOLLERÖN σκαμπό, καφέ ή σκούρο γκρι 1 τεμ.
HÅLLÖ μαξιλάρι πλάτης 62×42 cm, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
ή JÄRPÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι πλάτης, 62×44 cm

3 τεμ.

HÅLLÖ,  KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN ή JÄRPÖN/DUVHOLMEN 
μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm

4 τεμ.

Μπορείτε να συνδυάσετε τα μέρη της σειράς SOLLERÖN
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.

=+ + + +

Είστε μεγάλη παρέα; Κάντε χώρο για τους φίλους και την 
οικογένειά σας με αυτή την άνετη κι ευρύχωρη σύνθεση 
με σκαμπό. Ή δημιουργήστε τη δική σας σύνθεση - οι 
δυνατότητες είναι αμέτρητες. 
Αυτή η σύνθεση με μαξιλάρια HÅLLÖ 968€
ή με μαξιλάρια  KUDDARNA 908€
ή με μαξιλάρια FRÖSÖN/DUVHOLMEN 1058€
ή με μαξιλάρια JÄRPÖN/DUVHOLMEN 1160€

Λίστα αγορών:
SOLLERÖN τμήμα μπράτσου σετ 2 τεμ., καφέ ή σκούρο γκρι 1 τεμ
SOLLERÖN μονάδα καθίσματος, καφέ ή σκούρο γκρι 4 τεμ
SOLLERÖN γωνιακή μονάδα, καφέ ή σκούρο γκρι 1 τεμ
SOLLERÖN σκαμπό, καφέ ή σκούρο γκρι 1 τεμ
HÅLLÖ μαξιλάρι πλάτης 62×42 cm, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
ή JÄRPÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι πλάτης, 62×44 cm

6 τεμ

HÅLLÖ,  KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN ή JÄRPÖN/DUVHOLMEN 
μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm

6 τεμ
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

SOLLERÖN τμήμα μπράτσου,  2 τεμ., εξωτερικού
χώρου. Π18×Β82×Υ53 cm. 

Καφέ 103.864.50 109€
Σκούρο γκρι 604.245.86 109€

SOLLERÖN μονάδα καθίσματος, εξωτερικού
χώρου. Κάθισμα: Π62×Β62×Υ32 cm. 

Καφέ 603.736.24 110€
Σκούρο γκρι 504.245.96 110€

SOLLERÖN γωνιακή μονάδα, εξωτερικού
χώρου. Κάθισμα: Π62×Β62×Υ32 cm. 

Καφέ 203.736.21 150€
Σκούρο γκρι 204.245.93 150€

SOLLERÖN σκαμπό, εξωτερικού χώρου. Κάθισμα: 
Π62×Β62×Υ32 cm. 

Καφέ 403.736.15 59€
Σκούρο γκρι 904.245.99 59€

SOLLERÖN τραπέζι μέσης, εξωτερικού χώρου. 
Π62×Μ92×Υ51 cm. 

Ανθρακί/καφέ 803.736.18 99€
Ανθρακί/Σκούρο γκρι 404.245.92 99€

HÅLLÖ μαξιλάρι πλάτης, εξωτερικού χώρου. 62×42 cm, 
πάχος 8 cm. 

Μαύρο 802.644.93 10€
Μπεζ 002.616.72 10€

HÅLLÖ μαξιλάρι καθίσματος, εξωτερικού χώρου. 
62×62 cm, πάχος 8 cm. 

Μαύρο 602.645.40 25€

Μπεζ 002.600.74 25€

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

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

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

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

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 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€
Μπλε 303.918.32 8€

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

103.918.33 12€

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

Μπεζ 903.917.11 10€

Σκούρο γκρι 403.917.18 10€

Σκούρο μπεζ-πράσινο 604.793.38 10€

Μπλε 103.918.14 10€

DUVHOLMEN εσωτερικό μαξιλάρι για μαξιλάρι πλάτης. 
62×62 cm. Πάχος 12 cm. Συπληρώνεται με κάλυμμα 
για μαξιλάρι καθίσματος FRÖSÖN ή JÄRPÖN 62×62 cm. 
Πωλείται χωριστά.

503.918.50 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. 

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

DUVHOLMEN εσωτερικό μαξιλαριού για μαξιλάρι 
καθίσματος. 62×62 cm. Πάχος 12 cm. Συμπληρώνεται 
με κάλυμμα για μαξιλάρι καθίσματος 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 DUVHOLMEN 
για μαξιλάρι πλάτης 62×44 cm. Πωλείται χωριστά.
Ανθρακί 504.452.97 15€

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

103.918.33 12€
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Ο καλύτερος τρόπος να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής των επίπλων εξωτερικού χώρου σας, είναι να τα καθαρίζετε τακτικά και
να μην τα αφήνετε απροστάτευτα έξω, περισσότερο από όσο τα χρειάζεστε.

Αποθήκευση
SOLLERÖN σκελετός καναπέ:
Αν είναι δυνατόν, αποθηκεύστε τα έπιπλα σε ένα δροσερό και 
στεγνό μέρος σε εσωτερικό χώρο. Αν τα έπιπλα παραμείνουν 
έξω, τοποθετήστε τα με κλίση και κατά
προτίμηση προστατέψτε τα με ένα αδιάβροχο κάλυμμα.
Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας κυκλοφορεί, για να αποφύγετε
τη συσσώρευση της υγρασίας. Σε θερμοκρασίες υπό του
μηδενός, το πλαστικό μπορεί να φθαρεί και δε συνιστάται η
χρήση του.

Μαξιλάρια:
Αποθηκεύστε τα μαξιλάρια του καναπέ σε ένα δροσερό, 
στεγνό μέρος σε εσωτερικό χώρο όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, 
κατά προτίμηση μέσα σε τσάντα ή κουτί αποθήκευσης για 
να τα προστατεύσετε από τη σκόνη. Βεβαιωθείτε ότι τα 
μαξιλάρια είναι απολύτωςω στεγνά πριν τα αποθηκεύσετε.
 
Καθάρισμα
Καθαρίστε με ένα διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού.
Τα καλύμματα για τα μαξιλάρια πλάτης και καθίσματος 
JÄRPÖN, FRÖSÖN και HÅLLÖ και τα καλύμματα για μαξιλάρια 
καθίσματος KUDDARNA αφαιρούνται και πλένονται στο 
πλυντήριο.

Συντήρηση
Δε χρειάζεται συντήρηση.

Επισκευή
Ο ατσάλινος σκελετός προστατεύεται από τη σκουριά με
πλαστική ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Αν για κάποιο
λόγο η επικάλυψη φθαρεί, το ατσάλι δε θα προστατεύεται.
Για να τον επισκευάσετε, καθαρίστε και ξαναβάψτε τον
ώστε να αποκαταστήσετε την προστασία.

Σημείωση!
Η επιφάνεια του τραπεζιού μέσης SOLLERÖN είναι από
γυαλί ασφαλείας. Χειριστείτε το γυαλί με προσοχή. Μία
χτυπημένη άκρη ή γρατζουνισμένη επιφάνεια μπορεί σε
εξαιρετικές περιπτώσεις να προκαλέσει το ξαφνικό σπάσιμο
του γυαλιού. Παρόλα αυτά, δε θα σπάσει ποτέ σε αιχμηρά
θραύσματα, αλλά μόνο σε μικρά κομμάτια. Αποφύγετε την
πρόσκρουση από το πλάι - είναι το πιο ευάλωτο σημείο του
γυαλιού. Επίσης, το τραπέζι δεν προορίζεται για να στηρίζει
μια ομπρέλα, όπως αυτές που σφίγγουν στην άκρη του
τραπεζιού.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ SOLLERÖN

TOSTERÖ τσάντες και κουτιά αποθήκευσης
TOSTERÖ τσάντα αποθήκευσης για μαξιλάρια 
62×62 cm, ύψος 25 cm. Ταιριάζει στις μονάδες καναπέ 
SOLLERÖΝ.

Μαύρο 604.098.21 19,99€

TOSTERÖ τσάντα αποθήκευσης για μαξιλάρια 
116×49 cm, ύψος 35 cm. Ταιριάζει στον πάγκο 
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€


