
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.

Ανανεώστε τον αγαπημένο σας καναπέ
Ο καναπές KLIPPAN είναι ένα δημοφιλές κλασικό έπιπλο. Διαθέτει 
ανθεκτικά μεταλλικά ελατήρια που τον κάνουν ιδιαίτερα αναπαυτικό, 
ενώ ο σχεδιασμός και η τιμή του τον κάνουν ελκυστικό για κάθε σπίτι 
και πορτοφόλι. Ο καναπές με το υφασμάτινο κάλυμμα διατίθεται με 
τον σκελετό αποσυναρμολογημένο, έτσι ώστε η συσκευασία να είναι 
μικρότερη και να μπορείτε να τη μεταφέρετε εύκολα στο σπίτι σας. 
Τα καλύμματά μας πλένονται στο πλυντήριο ρούχων και πωλούνται 
χωριστά. Έτσι, σε περίπτωση που νιώσετε ότι χρειάζεστε μια αλλαγή 
στο καθιστικό σας, ελάτε στην ΙΚΕΑ, διαλέξτε ένα κάλυμμα σε νέο 
χρώμα ή νέο σχέδιο και έτοιμος ο «νέος» σας καναπές!

Ένας καναπές για όλους
Ο KLIPPAN είναι ο ιδανικός καναπές για οικογένειες με παιδιά.
Οι λόγοι είναι φυσικά το ωραίο σχέδιο, τα όμορφα καλύμματα 
και η καλή τιμή. Ακόμα, τα ανθεκτικά μεταλλικά ελατήρια κάνουν 
τον καναπέ ιδιαίτερα αναπαυτικό και διασφαλίζουν ότι θα έχει 
μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν θέλετε λίγη επιπλέον άνεση, μπορείτε να 
προσθέσετε μαξιλάρια, ριχτάρια, ή ό,τι άλλο θέλετε.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ
Διθέσιος καναπές

Αφαιρούμενο κάλυμμα

Επιλογή καλυμμάτων

Κάλυμμα που πλένεται

Συνθετικό δέρμα

Μάθετε περισσότερα στο
φυλλάδιο της εγγύησης.

KLIPPAN
Καναπές
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

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.

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)

VISSLE: Μελανζέ, απλή ύφανση. 100% πολυεστέρας.
Πλένεται στο πλυντήριο 
ρούχων στους 40°C.

50.000 5

KABUSA: Απλή ύφανση. 100% πολυεστέρας.
Πλένεται στο πλυντήριο 
ρούχων στους 40°C.

25.000 5

ROTEBRO: 100% βαμβάκι. Το κάλυμμα έχει με γεωμετρικό και χρωματιστό μοτίβο σε μαύρο 
φόντο. 

Πλένεται στο πλυντήριο 
ρούχων στους 40°C

25,000 5

BOMSTAD ύφασμα με επικάλυψη/συνθετικό δέρμα: Σταθερό κάλυμμα από 
βαμβάκι και πολυεστέρα, με επικάλυψη από ακρυλικό και πολυουρεθάνη που 
μοιάζει με δέρμα και το κάνει πολύ ανθεκτικό. Διατηρείται εύκολα καθαρό - απλώς 
σκουπίστε την επιφάνεια με το εξάρτημα της μαλακής βούρτσας της ηλεκτρικής 
σας σκούπας και με ένα νωπό πανί.

Οδηγίες φροντίδας

Ανθεκτικότητα
στην τριβή
(κύκλοι)

Αντοχή στο
φως 
(1-8 )

BOMSTAD: Ένα σταθερό, ανθεκτικό ύφασμα με βάση το βαμβάκι και τον πολυεστέρα και επιφάνεια με 
επίστρωση πολυουρεθάνης. Το κάλυμμα έχει όψη κι αίσθηση δέρματος και είναι πολύ εύκολο να το 
συντηρήσετε.

Σκουπίστε με την ηλεκτρική 
σκούπα με το εξάρτημα της 
μαλακής βούρτσας και με 
ένα νωπό πανί.

50,000 5

Συνθετικό δέρμα/ύφασμα με επικάλυψη
Το συνθετικό δέρμα είναι ένας συνδυασμός υφάσματος με 
επικάλυψη, του οποίου η επιφάνεια αποτυπώνεται ανάγλυφα 
ώστε να έχει την ίδια όψη με το δέρμα. Είναι ένα ανθεκτικό 
υλικό με πολύ εύκολη φροντίδα – απλά σκουπίστε την 
επιφάνεια με τη βούρτσα της ηλεκτρικής σας σκούπας και 
σκουπίστε με ένα νωπό πανί. 

Όλα τα συνθετικά δέρματά μας έχουν επεξεργαστεί για 
προστασία και για να κάνουμε εύκολη τη φροντίδα τους για 
εσάς. Επιπλέον, όλα έχουν ελεγχθεί και είμαστε σίγουροι ότι 
είναι ανθεκτικά, ελαστικά και τα χρώματά τους σταθερά, ώστε 
να απολαμβάνετε τον καινούργιο σας καναπέ ή πολυθρόνα 
για πολλά χρόνια.
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Διθέσιος 
καναπές

Πλάτος×Βάθος×Ύψος σε cm 180×88×66 cm

Με κάλυμμα

VISSLE γκρι 179€
VISSLE κίτρινο-πράσινο 179€
KABUSA σκούρο γκρι 189€
ROTEBRO πολυχρωμία 199€

Επιπλέον κάλυμμα

VISSLE γκρι 29€
VISSLE κίτρινο-πράσινο 29€
KABUSA σκούρο γκρι 39€
ROTEBRO πολυχρωμία 49€
Με κάλυμμα από
ύφασμα με επικάλυψη/συνθετικό
δέρμα*

BOMSTAD μαύρο 399€

*Συνολικό Πλάτος×Βάθος×Ύψος για διθέσιο καναπέ με κάλυμμα 
από ύφασμα με επικάλυψη/συνθετικό δέρμα: 177×88×66 cm. 
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