
Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο κατάστημα. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή επισκεφτείτε το www.IKEA.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες
συμβουλευτείτε το ταμπελάκι της τιμής. Όλες οι μονάδες χρειάζονται συναρμολόγηση.

Η σειρά DELAKTIG μπορεί να περιγραφεί ως ένας εντελώς νέος τρόπος 
σκέψης για τα έπιπλα. Μαζί με τον σχεδιαστή Tom Dixon, βρήκαμε 
την έμπνευσή μας σε διάφορες μεθόδους παραγωγής και στα υλικά 
των αεροπλάνων για να δημιουργήσουμε αυτή τη σειρά καθιστικού. 
Η κατασκευή σκελετών αλουμινίου, ένα υλικό με μεγαλύτερη 
σταθερότητα και μικρότερο βάρος από το ξύλο, εκ του οποίου το 50% 
ανακυκλώνεται, είναι πραγματικά κάτι νέο. Ένα σημείο εκκίνησης για 
να διερευνήσουμε περισσότερες δυνατότητες, με ευέλικτες λύσεις 
που ταιριάζουν καλύτερα στο σπίτι σας, ακόμα κι όταν οι ανάγκες σας 
αλλάξουν. Η σειρά DELAKTIG έχει πραγματικά μια ανανεώσιμη ζωή, 
με διάφορους τρόπους. Ή για να το θέσουμε με τα λόγια του ίδιου του 
σχεδιαστή: «Όταν δε θα χρειάζεστε πια τον καναπέ, μην τον πετάξετε. 
Μετατρέψτε τον σε κάτι διαφορετικό, κάτι εντελώς νέο. Ή φυλάξτε τον 
για τα παιδιά σας, ώστε να τον πάρουν μαζί στο δικό τους σπίτι.»

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Tom Dixon 

ΜΕΡΗ
Πολυθρόνα-πλατφόρμα
Κάθισμα 2 θέσεων
Κάθισμα 3 θέσεων
Πλάτη/μαξιλάρι
Μπράτσο/μαξιλάρι
Βοηθητικό τραπέζι

Αφαιρούμενο κάλυμμα

Επιλογή καλυμμάτων

Κάλυμμα που πλένεται

Μάθετε περισσότερα στο
φυλλάδιο της εγγύησης.

DELAKTIG
Σειρά καθιστικού
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Ξεκινήστε επιλέγοντας μία πλατφόρμα - πολυθρόνα, διθέσιο 
ή τριθέσιο καναπέ. Στη συνέχεια συμπληρώστε με πλάτη/
μπράτσα, βοηθητικά τραπέζια και φωτιστικά, ώστε να 
δημιουργήσετε το έπιπλο που ταιριάζει ακριβώς στις ανάγκες 
και στον χώρο σας. Αν θέλετε να δημιουργήσετε μία ακόμα πιο 
προσωπική λύση, μπορείτε επίσης να επιλέξετε διαφορετικά 
καλύμματα για κάθε μέρος.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΤΕ

1× κάθισμα 2 θέσεων 1× μπράτσο/  
μαξιλάρι

2 × πλάτη/  
μαξιλάρι  

1× βοηθητικό τραπέζι 

+ + + =
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

DELAKTIG πολυθρόνα  
συνολική τιμή με κάλυμμα

HILLARED ανθρακί 992.537.29 499€
HILLARED σκούρο μπλε     992.537.34 499€
TALLMYRA λευκό/μαύρο  892.537.39 499€
GUNNARED μπεζ 692.890.08   479€
GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ 192.893.03 479€
GUNNARED γκρι 492.894.48 479€

Μέρη που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση

DELAKTIG πολυθρόνα-πλατφόρμα 1 τεμ.
DELAKTIG πλάτη/μαξιλάρι 1 τεμ.
DELAKTIG μπράτσο/μαξιλάρι 2 τεμ.

DELAKTIG διθέσιος καναπές 
συνολική τιμή με κάλυμμα

HILLARED ανθρακί 192.537.71 699€
HILLARED σκούρο μπλε   892.537.77 699€
TALLMYRA λευκό/μαύρο 892.577.42 699€
GUNNARED μπεζ 492.890.52 669€
GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ 092.893.46 669€
GUNNARED γκρι 292.894.92 669€

Μέρη που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση

DELAKTIG κάθισμα 2 θέσεων 1 τεμ.
DELAKTIG πλάτη/μαξιλάρι 2 τεμ.
DELAKTIG μπράτσο/μαξιλάρι 2 τεμ.

Διαστάσεις: 94×84×79 cm

Ένα μοντέρνο και ευέλικτο σπίτι δε σημαίνει ότι δεν πρέπει 
να έχει έναν κλασικό τύπο καναπέ. Μπορείτε να επιλέξετε ένα 
από τα τρία χρώματα και επίσης να στερεώσετε τις πλάτες, 
όπως θέλετε, ώστε να χρησιμοποιείτε τον καναπέ και από τις 
δύο πλευρές.
Διαστάσεις: 149×84×79 cm

Οι παρακάτω συνθέσεις είναι παραδείγματα 
πιθανών λύσεων.
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DELAKTIG διθέσιος καναπές με βοηθητικό τραπέζι  
συνολική τιμή με κάλυμμα

HILLARED ανθρακί 792.596.71 685€
HILLARED σκούρο μπλε 692.596.76 685€
TALLMYRA λευκό/μαύρο 692.596.81 685€
GUNNARED μπεζ 792.890.60 660€
GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ 092.893.51 660€
GUNNARED γκρι 192.894.97 660€

Μέρη που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση

DELAKTIG κάθισμα 2 θέσεων 1 τεμ.
DELAKTIG πλάτη/μαξιλάρι 2 τεμ.
DELAKTIG μπράτσο/μαξιλάρι 1 τεμ.
DELAKTIG βοηθητικό τραπέζι 1 τεμ.

DELAKTIG τριθέσιος καναπές 
συνολική τιμή με κάλυμμα

HILLARED ανθρακί 592.596.86 799€
HILLARED σκούρο μπλε 592.596.91 799€
TALLMYRA λευκό/μαύρο 492.596.96 799€
GUNNARED μπεζ 092.890.68 759€
GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ 992.893.56 759€
GUNNARED γκρι 892.895.02 759€

Μέρη που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση

DELAKTIG κάθισμα 3 θέσεων 1 τεμ.
DELAKTIG πλάτη/μαξιλάρι 3 τεμ.
DELAKTIG μπράτσο/μαξιλάρι 2 τεμ.

Διαστάσεις: 204×84×79 cm

Σε αυτή τη σύνθεση τα έχετε όλα: έναν άνετο και ενιαίο 
διθέσιο καναπέ με ένα βοηθητικό τραπέζι, όπου μπορείτε να 
τοποθετήσετε τον καφέ σας, το βιβλίο και τα γυαλιά σας ώστε 
να τα έχετε κοντά σας. Μια ιδανική λύση για μικρούς χώρους.
Διαστάσεις: 169×84×79 cm

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

DELAKTIG σεζλόνγκ με μπράτσο 
συνολική τιμή με κάλυμμα

HILLARED ανθρακί  892.599.15 571€
HILLARED σκούρο μπλε 292.599.23 571€
TALLMYRA λευκό/μαύρο 092.599.38 571€
GUNNARED μπεζ 692.890.32 551€
GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ 092.893.27 551€
GUNNARED γκρι 492.894.72 551€

Μέρη που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση

DELAKTIG κάθισμα 2 θέσεων 1 τεμ.
DELAKTIG πλάτη/μαξιλάρι 1 τεμ.
DELAKTIG μπράτσο/μαξιλάρι 1 τεμ.

Σεζλόνγκ – ιδανική για έναν ωραίο υπνάκο ή μια χαλαρωτική 
βραδιά ταινίας. Το μπράτσο μπορεί να στερεωθεί στην πλευρά 
που σας ταιριάζει καλύτερα.
Διαστάσεις: 149×84×79 cm
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ
DELAKTIG πολυθρόνα-πλατφόρμα. 

HILLARED ανθρακί 292.623.55 307€
HILLARED σκούρο μπλε 792.623.48 307€
TALLMYRA λευκό/μαύρο 992.623.52 307€
GUNNARED μπεζ 492.890.47 302€
GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ 192.893.41 302€
GUNNARED γκρι 292.894.87 302€

DELAKTIG κάθισμα 2 θέσεων.  

HILLARED ανθρακί 092.654.06 443€
HILLARED σκούρο μπλε 492.654.09 443€
TALLMYRA λευκό/μαύρο 892.654.12 443€
GUNNARED μπεζ 992.889.98 433€
GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ 092.893.70 433€
GUNNARED γκρι 592.894.38 433€

DELAKTIG κάθισμα 3 θέσεων.  

HILLARED ανθρακί 492.662.01 479€
HILLARED σκούρο μπλε 592.662.05 479€
TALLMYRA λευκό/μαύρο 792.662.09 479€
GUNNARED μπεζ 792.890.03 464€
GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ 992.893.75 464€
GUNNARED γκρι 592.894.43 464€

 ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΙ
DELAKTIG μπράτσο/μαξιλάρι. 

HILLARED ανθρακί 092.599.62 64€

HILLARED σκούρο μπλε 892.599.58 64€

TALLMYRA λευκό/μαύρο 792.599.54 64€

GUNNARED μπεζ 792.890.22 59€

GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ 192.893.17 59€

GUNNARED γκρι 592.894.62 59€

DELAKTIG πλάτη/μαξιλάρι. 

HILLARED ανθρακί 892.599.39 64€
HILLARED σκούρο μπλε 092.599.43 64€
TALLMYRA λευκό/μαύρο 192.599.47 64€

GUNNARED μπεζ 692.890.27 59€

GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ 192.893.22 59€

GUNNARED γκρι 492.894.67 59€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
DELAKTIG βοηθητικό τραπέζι για σκελετό. 47×22 cm.

Μαύρο 003.860.97 50€

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
DELAKTIG κάλυμμα για μαξιλάρι καθίσματος 
πολυθρόνας.

HILLARED ανθρακί 603.858.96 29€

HILLARED σκούρο μπλε 703.948.19 29€

TALLMYRA λευκό/μαύρο 503.948.20 29€

GUNNARED μπεζ 104.300.33 24€

GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ 804.265.08 24€

GUNNARED γκρι 204.264.98 24€

DELAKTIG κάλυμμα για μαξιλάρι καθίσματος διθέσιου 
καναπέ.

HILLARED ανθρακί 503.858.92 40€
HILLARED σκούρο μπλε 903.947.95 40€
TALLMYRA λευκό/μαύρο 703.947.96 40€
GUNNARED μπεζ 204.300.37 30€
GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ 004.265.07 30€
GUNNARED γκρι 204.265.06 30€

DELAKTIG κάλυμμα για μαξιλάρι καθίσματος 
τριθέσιου καναπέ.

HILLARED ανθρακί 803.859.04 55€

HILLARED σκούρο μπλε 803.948.09 55€

TALLMYRA λευκό/μαύρο 003.948.08 55€

GUNNARED μπεζ 404.300.41 40€

GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ 404.265.10 40€

GUNNARED γκρι 604.265.09 40€

DELAKTIG κάλυμμα πλάτης/μαξιλαριού.

HILLARED ανθρακί 803.896.24 15€

HILLARED σκούρο μπλε 503.948.39 15€

TALLMYRA λευκό/μαύρο 303.948.40 15€

GUNNARED μπεζ 904.300.29 10€

GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ 904.264.90 10€

GUNNARED γκρι 104.264.89 10€

DELAKTIG κάλυμμα μπράτσου/μαξιλαριού.

HILLARED ανθρακί 803.896.19 15€

HILLARED σκούρο μπλε 603.948.29 15€

TALLMYRA λευκό/μαύρο 403.948.30 15€

GUNNARED μπεζ 704.300.25 10€

GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ 604.264.82 10€

GUNNARED γκρι 804.264.81 10€

Διαστάσεις: Πλάτος × Βάθος × Ύψος (συμπερ. πόδια). Ύψος ποδιού 20 cm, ύψος καθίσματος 42 cm.
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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.

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

TALLMYRA: Ποιότητα απαλού σενίλ με ελαφριά γυαλάδα, σε δύο χρωματικούς τόνους.
Πλένεται στο πλυντήριο 
ρούχων στους 40°C.

30.000 5

GUNNARED: Plain weave with tone-in-tone colour effect. 100% polyester. Machine washable at 40°C. 50,000 6

Ανθεκτικά με διαφορετικούς τρόπους
Οι σκληρές δοκιμές 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.
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