
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.

Το σύστημα καναπέ VALLENTUNA έχει όλες τις λειτουργίες που θέλετε 
και όλη την ευελιξία που χρειάζεστε. Χρησιμοποιήστε τις μονάδες 
καθίσματος μόνες τους ή συνδυάστε τες όπως σας αρέσει για να 
δημιουργήσετε εύκολα και γρήγορα έναν καναπέ. Περιστρέψτε, 
γυρίστε και μετακινήστε. Φτιάξτε μία νέα σύνθεση για ένα πάρτι, όταν 
έχετε φιλοξενούμενους ή αν απλώς χρειάζεστε μία αλλαγή στον χώρο 
σας. Επιλέξτε μια χαμηλή πλάτη καθίσματος, με ή χωρίς μπράτσα. 
Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε μία ενιαία εμφάνιση ή να 
επιλέξετε διαφορετικό χρώμα και στιλ για κάθε μονάδα. Όπως σας 
αρέσει!
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Το σύστημα καναπέ VALLENTUNA αποτελείται από 
ανεξάρτητα τμήματα/μονάδες που μπορείτε να συνδυάσετε 
σε οποιοδήποτε σχήμα ή μέγεθος. Αυτή η ευελιξία σάς 
διευκολύνει να προσαρμόσετε τον καναπέ με βάση τις 
ανάγκες, το σπίτι και τον τρόπο ζωής σας, καθώς και να τον 
αλλάξετε όποτε θέλετε. Μπορείτε να προσθέσετε μονάδες 
με λειτουργίες, όπως αποθηκευτικό χώρο ή κρεβάτι, και 

να επιλέξετε καλύμματα που ταιριάζουν στο στιλ σας. 
Οι δυνατότητες για να δημιουργήσετε μία μοναδική και 
προσωπική σύνθεση είναι απεριόριστες! Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το σχεδιαστικό μας πρόγραμμα που θα 
βρείτε στο κατάστημα ΙΚΕΑ και στο www.IKEA.gr για να 
εξερευνήσετε όλες αυτές τις δυνατότητες.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΤΕ

ΕΝΑΣ ΚΑΝΑΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Στις παρακάτω σελίδες μπορείτε να δείτε μερικά 
παραδείγματα συνθέσων VALLENTUNA, αλλά μπορείτε να 
δημιουργήσετε τον δικό σας καναπέ που θα ταιριάζει ακριβώς 

στις ανάγκες και στον χώρο σας. 
Για περισσότερα χρώματα, μεγέθη και πιθανές συνθέσεις 
ανατρέξτε στη σελίδα 7 για να δείτε όλα τα μέρη.

Μονάδα καθίσματος με πλάτες καθίσματος.
Συνολική τιμή με κάλυμμα 

ORRSTA ανοιχτό γκρι 792.774.44 390€
ORRSTA λαδί 692.774.30 390€
HILLARED σκούρο γκρι 092.769.71 425€
HILLARED ανοιχτό μπλε 592.774.16 425€
MURUM* μαύρο 492.774.74 485€
MURUM* λευκό 192.774.80 485€

Σύνθεση διθέσιου καναπέ με αποθηκευτικό χώρο.
Συνολική τιμή με κάλυμμα 

ORRSTA ανοιχτό γκρι 292.770.26 655€
ORRSTA λαδί 392.775.30 655€
HILLARED σκούρο γκρι 892.775.18 715€
HILLARED ανοιχτό μπλε 692.775.24 715€
MURUM* μαύρο 092.775.36 805€
MURUM* λευκό 492.775.82 805€

Μονάδα καθίσματος με κρεβάτι και πλάτες καθίσματος.
Συνολική τιμή με κάλυμμα 

ORRSTA ανοιχτό γκρι 691.496.64 580€
ORRSTA λαδί 692.774.92 580€
HILLARED σκούρο γκρι 492.770.73 630€
HILLARED ανοιχτό μπλε 892.774.86 630€
MURUM* μαύρο 592.775.05 665€
MURUM* λευκό 392.775.11 665€

Σύνθεση διθέσιου καναπέ με κρεβάτι και αποθηκευτικό 
χώρο.
Συνολική τιμή με κάλυμμα 

ORRSTA ανοιχτό γκρι 292.770.31 845€
ORRSTA λαδί 792.776.46 845€
HILLARED σκούρο γκρι 492.780.15 920€
HILLARED ανοιχτό μπλε 592.776.52 920€
MURUM* μαύρο 292.776.58 985€
MURUM* λευκό 092.776.64 985€

* Σταθερό κάλυμμα από συνθετικό δέρμα/ύφασμα με 
επικάλυψη.
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Σύνθεση διθέσιου καναπέ.
Συνολική τιμή με κάλυμμα 

ORRSTA ανοιχτό γκρι 292.776.82 780€
ORRSTA λαδί 492.776.76 780€
HILLARED σκούρο γκρι 492.770.49 850€
HILLARED ανοιχτό μπλε 792.776.70 850€
MURUM* μαύρο 992.776.88 970€
MURUM* λευκό 792.776.94 970€

Σύνθεση τριθέσιου καναπέ με αποθηκευτικό χώρο.
Συνολική τιμή με κάλυμμα 

ORRSTA ανοιχτό γκρι/MURUM* λευκό 492.777.42 1.075€
ORRSTA λαδί/MURUM* μαύρο 392.777.33 1.075€
MURUM* λευκό/ORRSTA ανοιχτό γκρι 692.777.60 1.120€
MURUM* μαύρο/ORRSTA λαδί 992.777.54 1.120€
HILLARED σκούρο γκρι/MURUM* μαύρο 392.770.97 1.135€
HILLARED ανοιχτό μπλε/MURUM* λευκό 392.777.52 1.135€

Σύνθεση διθέσιου καναπέ με 2 κρεβάτια.
Συνολική τιμή με κάλυμμα 

ORRSTA ανοιχτό γκρι 792.777.12 1,160€
ORRSTA λαδί 992.777.06 1,160€
HILLARED σκούρο γκρι 192.770.79 1,260€
HILLARED ανοιχτό μπλε 292.777.00 1,260€
MURUM* μαύρο 492.777.18 1,330€
MURUM* λευκό 292.777.24 1,330€

Σύνθεση τριθέσιου καναπέ με κρεβάτι και αποθηκευτικό 
χώρο.
Συνολική τιμή με κάλυμμα 

ORRSTA ανοιχτό γκρι/MURUM* λευκό 692.778.59 1,275€
ORRSTA λαδί/MURUM* μαύρο 592.778.45 1,275€
MURUM* λευκό/ORRSTA ανοιχτό γκρι 992.778.86 1,310€
MURUM* μαύρο/ORRSTA λαδί 292.778.75 1,310€
HILLARED σκούρο γκρι/MURUM* μαύρο 492.771.05 1,315€
HILLARED ανοιχτό μπλε/MURUM* λευκό 092.777.82 1,315€

* Σταθερό κάλυμμα από συνθετικό δέρμα/ύφασμα με 
επικάλυψη.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
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Σύνθεση τριθέσιου καναπέ με αποθηκευτικό χώρο και 
ανοιχτή άκρη.
Συνολική τιμή με κάλυμμα 

ORRSTA ανοιχτό γκρι 892.779.00 940€
ORRSTA λαδί 392.778.94 940€
HILLARED σκούρο γκρι 792.769.20 1.025€
HILLARED ανοιχτό μπλε 592.778.88 1.025€
MURUM* μαύρο 592.779.06 1.155€
MURUM* λευκό 392.779.12 1.155€

Σύνθεση γωνιακού καναπέ, 3 θέσεων με αποθηκευτικό 
χώρο.
Συνολική τιμή με κάλυμμα 

ORRSTA ανοιχτό γκρι 292.779.60 1.270€
ORRSTA λαδί 592.779.54 1.270€
HILLARED σκούρο γκρι 792.770.62 1.390€
HILLARED ανοιχτό μπλε 792.779.48 1.390€
MURUM* μαύρο 992.779.66 1.560€
MURUM* λευκό 792.779.72 1.560€

Σύνθεση τριθέσιου καναπέ με κρεβάτι και ανοιχτή άκρη. 
Συνολική τιμή με κάλυμμα 

ORRSTA ανοιχτό γκρι 592.779.30 1,130€
ORRSTA λαδί 892.779.24 1,130€
HILLARED σκούρο γκρι 292.769.65 1,230€
HILLARED ανοιχτό μπλε 092.779.18 1,230€
MURUM* μαύρο 292.779.36 1,335€
MURUM* λευκό 092.779.42 1,335€

Σύνθεση γωνιακού καναπέ, 3 θέσεων με κρεβάτι.
Συνολική τιμή με κάλυμμα 

ORRSTA ανοιχτό γκρι 792.779.91 1,460€
ORRSTA λαδί 992.779.85 1,460€
HILLARED σκούρο γκρι 692.770.91 1,595€
HILLARED ανοιχτό μπλε 492.779.78 1,595€
MURUM* μαύρο 492.779.97 1,740€
MURUM* λευκό 092.780.03 1,740€

* Σταθερό κάλυμμα από συνθετικό δέρμα/ύφασμα με 
επικάλυψη.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
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Σύνθεση γωνιακού καναπέ, 4 θέσεων με αποθηκευτικό 
χώρο.
Συνολική τιμή με κάλυμμα 

ORRSTA λαδί/MURUM* μαύρο 692.780.57 2.060€
ORRSTA ανοιχτό γκρι/MURUM* λευκό 392.780.68 2.060€
HILLARED σκούρο γκρι/MURUM* μαύρο 792.768.83 2.225€
HILLARED ανοιχτό μπλε/MURUM* λευκό 892.780.56 2.225€
MURUM* λευκό/ORRSTA ανοιχτό γκρι 892.780.80 2.365€
MURUM* μαύρο/ORRSTA λαδί 992.780.70 2.365€

* Σταθερό κάλυμμα από συνθετικό δέρμα/ύφασμα με 
επικάλυψη.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ

Ο καναπές κρεβάτι VALLENTUNA μετατρέπεται εύκολα σε 
κρεβάτι.

1 2 3 4
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Μονάδα καθίσματος 100×80. Με κάλυμμα. 
100×80×46 cm.

ORRSTA ανοιχτό γκρι 791.495.93 190€
ORRSTA λαδί 792.794.24 190€
HILLARED σκούρο γκρι 891.498.75 205€
HILLARED ανοιχτό μπλε 792.794.19 205€
MURUM* μαύρο 203.294.83 220€
MURUM* λευκό 004.177.01 220€

Επιπλέον κάλυμμα.
ORRSTA ανοιχτό γκρι 403.295.52 40€
ORRSTA λαδί 304.178.65 40€
HILLARED σκούρο γκρι 803.294.99 55€
HILLARED ανοιχτό μπλε 804.181.17 55€

Μονάδα καθίσματος με αποθηκευτικό χώρο 80×80. Με 
κάλυμμα. 80×80×46 cm.

ORRSTA ανοιχτό γκρι 691.496.02 180€
ORRSTA λαδί 592.794.44 180€
HILLARED σκούρο γκρι 091.498.84 195€
HILLARED ανοιχτό μπλε 592.794.39 195€
MURUM* μαύρο 503.294.91 210€
MURUM* λευκό 104.178.47 210€

Επιπλέον κάλυμμα.
ORRSTA ανοιχτό γκρι 703.295.60 30€
ORRSTA λαδί 304.178.70 30€
HILLARED σκούρο γκρι 603.295.08 45€
HILLARED ανοιχτό μπλε 304.181.34 45€

Μονάδα καθίσματος με κρεβάτι 100×80. Με κάλυμμα. 
100×80×46 cm. Πλάτος και μήκος κρεβατιού 80×200 cm.

ORRSTA ανοιχτό γκρι 891.495.97 380€
ORRSTA λαδί 692.794.34 380€
HILLARED σκούρο γκρι 091.498.79 410€
HILLARED ανοιχτό μπλε 692.794.29 410€
MURUM* μαύρο 303.294.87 400€
MURUM* λευκό 204.178.42 400€

Επιπλέον κάλυμμα.
ORRSTA ανοιχτό γκρι 503.295.56 60€
ORRSTA λαδί 104.180.26 60€
HILLARED σκούρο γκρι 503.295.04 90€
HILLARED ανοιχτό μπλε 504.180.34 90€

Μπράτσο. Με κάλυμμα. 80×13×64 cm.
ORRSTA ανοιχτό γκρι 791.495.69 55€
ORRSTA λαδί 992.793.76 55€
HILLARED σκούρο γκρι 091.498.03 65€
HILLARED ανοιχτό μπλε 092.793.71 65€
MURUM* μαύρο 403.294.63 70€
MURUM* λευκό 604.174.68 70€

Επιπλέον κάλυμμα.
ORRSTA ανοιχτό γκρι 903.295.64 15€
ORRSTA λαδί 904.179.71 15€
HILLARED ανοιχτό μπλε 604.180.43 25€
HILLARED σκούρο γκρι 603.294.95 25€

Πλάτη καθίσματος 80×80. Με κάλυμμα. 
80×13×84 cm. Μπορεί να συμπληρωθεί με ένα μαξιλάρι 
ανά πλάτη καθίσματος, για ακόμα περισσότερη άνεση.

ORRSTA ανοιχτό γκρι 591.495.89 75€
ORRSTA λαδί 092.794.13 75€
HILLARED σκούρο γκρι 691.498.19 80€
HILLARED ανοιχτό μπλε 292.794.07 80€
MURUM* μαύρο 003.294.79 85€
MURUM* λευκό 404.176.95 85€

Επιπλέον κάλυμμα.
ORRSTA ανοιχτό γκρι 203.295.48 25€
ORRSTA λαδί 804.180.18 25€
HILLARED σκούρο γκρι 803.295.12 30€
HILLARED ανοιχτό μπλε 504.180.48 30€

Πλάτη καθίσματος 100×80. Με κάλυμμα. 
100×13×84 cm. Μπορεί να συμπληρωθεί με ένα μαξιλάρι 
ανά πλάτη καθίσματος, για ακόμα περισσότερη άνεση.

ORRSTA ανοιχτό γκρι 291.495.81 85€
ORRSTA λαδί 592.794.01 85€
HILLARED σκούρο γκρι 391.498.11 90€
HILLARED ανοιχτό μπλε 792.793.96 90€
MURUM* μαύρο 703.294.71 100€
MURUM* λευκό 104.176.73 100€

Επιπλέον κάλυμμα.
ORRSTA ανοιχτό γκρι 903.297.24 30€
ORRSTA λαδί 804.179.76 30€
HILLARED σκούρο γκρι 203.297.13 35€
HILLARED ανοιχτό μπλε 504.180.53 35€

Μαξιλάρι πλάτης. Με κάλυμμα. 85×50 cm.
ORRSTA ανοιχτό γκρι 391.496.08 20€
ORRSTA λαδί 892.793.91 20€
HILLARED σκούρο γκρι 191.498.07 25€
HILLARED ανοιχτό μπλε 992.793.81 25€
MURUM* μαύρο 503.294.67 40€
MURUM* λευκό 404.174.74 40€

Επιπλέον κάλυμμα.
ORRSTA ανοιχτό γκρι 103.295.44 10€
ORRSTA λαδί 104.178.52 10€
HILLARED σκούρο γκρι 903.295.16 15€
HILLARED ανοιχτό μπλε 004.180.79 15€

Διαστάσεις: Πλάτος × Βάθος × Ύψος (συμπερ. πόδια). Ύψος ποδιού 4 cm.

* Σταθερό κάλυμμα από συνθετικό δέρμα/ύφασμα με 
επικάλυψη.
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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: 55% βαμβάκι, 25% πολυεστέρας, 12% βισκόζη/ρεγιόν, 8% λινό. Δομημένη επιφάνεια που 
δημιουργείται από ακανόνιστα νήματα και μείγματα υλικών. Νήματα βαμμένα σε τονικές αποχρώσεις με 
φυσική και σταθερή αίσθηση.

Πλένεται στο πλυντήριο 
ρούχων στους 40°C.

30.000 5

ORRSTA: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Απλή ύφανση από νήματα σε δύο χρωματικούς τόνους. Μια 
κλασική εμφάνιση, με απαλή και άνετη αίσθηση.

Πλένεται στο πλυντήριο 
ρούχων στους 40°C.

20.000 5

Οδηγίες καθαρίσματος

Ανθεκτικότητα
στην τριβή
(κύκλοι)

Αντοχή στο
φως (0-6)

MURUM: 100% βάση πολυεστέρα, 100% επιφάνεια πολυουρεθάνης. Ένα σταθερό κάλυμμα από συνθετικό 
δέρμα με χαρακτηριστικό βάθος επιφάνειας και ματ αίσθηση.

Σκουπίστε με την ηλεκτρική 
σκούπα. 
Οι λεκέδες μπορούν 
να αφαιρεθούν με ένα 
σφουγγάρι με νερό ή με 
ήπιο διάλυμα σαπουνιού.

50.000 5

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

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. 

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.

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.


