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Ένας καναπές-κρεβάτι για όλες τις ώρες της ημέρας
Ο καναπές-κρεβάτι FLOTTEBO είναι σχεδιασμένος για να είναι 
τόσο ευέλικτος όσο και αναπαυτικός. Τα αφαιρούμενα μαξιλάρια 
της πλάτης κάνουν τον καναπέ ιδανικό για να χαλαρώνετε, αλλά 
και για να κοιμάστε. Ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από το 
κάθισμα σάς προσφέρει άφθονο χώρο για όλα τα πράγματα που 
δε θέλετε να φαίνονται, αλλά θέλετε να βρίσκετε εύκολα. Καθίστε 
αναπαυτικά λοιπόν και χαλαρώστε παρακολουθώντας μία ταινία 
ή κουβεντιάζοντας με φίλους. Στείλτε ένα email ή κοιμηθείτε. Ο 
καναπές-κρεβάτι FLOTTEBO είναι ιδανικός για όλες τις ώρες της 
ημέρας.

Άνεση 
Ο καναπές-κρεβάτι FLOTTEBO είναι το ίδιο άνετος, ανεξάρτητα από το 
αν θέλετε να καθίσετε ή να ξαπλώσετε. Σας προσφέρει πάντα στήριξη 
στα σωστά σημεία, χάρη στα ξεχωριστά συσκευασμένα ελατήρια 
σε θήκες που κινούνται ανεξάρτητα ακολουθώντας τις κινήσεις 
του σώματός σας. Τα ελεύθερα μαξιλάρια σάς διευκολύνουν να 
προσαρμόσετε το βάθος του καθίσματος και τη στήριξη της πλάτης. Το 
μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να μετατρέψετε τον καναπέ σε ένα 
ευρύχωρο κρεβάτι είναι να αφαιρέσετε τα μαξιλάρια. Γρήγορα, εύκολα 
– και άνετα!

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
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Είναι εύκολο να μετατρέψετε τον καναπέ-κρεβάτι FLOTTEBO 
σε ένα ευρύχωρο και αναπαυτικό κρεβάτι. Απλώς κρατήστε 
τα χερούλια και σηκώστε το κάθισμα προς τα πάνω. Κάτω από 
το κάθισμα θα ανοίξει ένας μεγάλος αποθηκευτικός χώρος, 

ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΣΕ ΚΡΕΒΑΤΙ

αρκετός για όλα τα λευκά είδη. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τα 
μαξιλάρια της πλάτης, στρώστε το κρεβάτι και απολαύστε 
έναν καλό και ξεκούραστο ύπνο.
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

FLOTTEBO καναπές-κρεβάτι.
Συνολικές διαστάσεις: Π120×Β200×Υ55 cm.
Διαστάσεις κρεβατιού: Π120×Β200 cm.

Συνολική τιμή με κάλυμμα 

VISSLE σκούρο γκρι 192.974.64 549€
VISSLE μωβ 692.974.71 549€
GUNNARED γκρι 392.974.58 599€

FLOTTEBO καναπές-κρεβάτι με τραπέζι.
Συνολικές διαστάσεις: Π120×Β200×Υ55 cm.
Διαστάσεις κρεβατιού: Π120×Β200 cm.

Συνολική τιμή με κάλυμμα και τραπέζι.

VISSLE σκούρο γκρι 492.974.29 589€
VISSLE μωβ 792.974.37 589€
GUNNARED γκρι 893.007.50  639€



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
FLOTTEBO βοηθητικό τραπέζι. 

32×27 cm 703.425.33 40€
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

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 (0-6)

GUNNARED γκρι: 55% βαμβάκι, 45% πολυεστέρας.
Πλένεται στο πλυντήριο 
ρούχων στους 40°C.

25.000 5

VISSLE σκούρο γκρι: 100% πολυεστέρας.
Πλένεται στο πλυντήριο 
ρούχων στους 40°C.

25.000 5

VISSLE μωβ: 100% πολυεστέρας.
Πλένεται στο πλυντήριο 
ρούχων στους 40°C. 

25.000 5

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 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.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΜΜΑ
FLOTTEBO κάλυμμα για καναπέ-κρεβάτι, Π120×Β200 
cm.

VISSLE σκούρο γκρι 104.417.34 129€
VISSLE μωβ 404.417.23 129€
GUNNARED γκρι 404.423.22 179€


