
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.

Οδηγός αγοράς

Η καινοτομία κάνει θαύματα για την άνεσή σας!
Για να κάθεστε πραγματικά αναπαυτικά, είναι σημαντικό η καρέκλα 
να παρέχει σωστή στήριξη στα κατάλληλα σημεία. Αυτό ήταν το 
σημείο εκκίνησης για τη BERGMUND. Μελετήσαμε μία νεά έρευνα 
για το ανθρώπινο σώμα κι έπειτα αναπτύξαμε μία καινοτόμο τεχνική 
χάρη στην οποία η επένδυση της καρέκλας παίρνει το κατάλληλο 
σχήμα για να είναι ιδανικά αναπαυτική. Έτσι είτε κάθεστε για ένα 
γρήγορο πρωινό ή χαλαρώνετε μετά από ένα ωραίο δείπνο, να είστε 
σίγουροι ότι αυτή η καρέκλα σας φροντίζει.

BERGMUND
Καρέκλες τραπεζαρίας και σκαμπό μπαρ

Μοντέλα
Καρέκλες τραπεζαρίας με κοντό 
κάλυμμα
Καρέκλες τραπεζαρίας με μεσαίο 
κάλυμμα
Καρέκλες τραπεζαρίας με μακρύ 
κάλυμμα
Σκαμπό μπαρ ύψους 62 cm

Καλύμματα που αφαιρούνται

Επιλογή καλυμμάτων

Καλύμματα που πλένονται

Καλύμματα που πλένονται
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Η BERGMUND σχεδιάστηκε ώστε να μπορείτε να κάθεστε λίγο 
περισσότερο στην καρέκλα σας, χωρίς να αρχίσουν τα πόδια σας 
να μουδιάζουν ή να πονάει η μέση σας. Για να το πετύχουμε αυτό, 
μελετήσαμε μία νέα έρευνα για το ανθρώπινο σώμα, αναζητήσαμε 
τις ιδανικές γωνίες και αναπτύξαμε μία νέα τεχνική προκειμένου να 
έχουμε μία πραγματικά άνετη καρέκλα.

Όταν καθόμαστε μπορεί να μην φαίνεται σαν να κάνουμε 
κάποια δραστηριότητα, αλλά στην πραγματικότητα 
εμπλέκονται πολλοί παράγοντες: από τα κόκκαλά μας και τους 
μυς, έως τους τένοντες, τους χόνδρους και τους συνδέσμους. 
Ο σχεδιαστής Anders Bergner εξηγεί ότι “για να μπορείτε 
να κάθεστε άνετα για περισσότερο χρονικό διάστημα, είναι 
σημαντικό το σώμα σας να δέχεται την κατάλληλη στήριξη στα 
σωστά σημεία“.

Το κοινό μυστικό μας – τα κόκκαλα της λεκάνης
Με τη BERGMUND, ο Anders και η ομάδα του μελέτησαν νέες 
έρευνες για να σχεδιάσουν το σχήμα του καθίσματος και να 
βρουν την ιδανική γωνία ανάμεσα στο κάθισμα και στην πλάτη. 
Έτσι προέκυψαν διάφορες διαπιστώσεις όσον αφορά στο 
ανθρώπινο σώμα, όπως για παράδειγμα ότι τα κόκκαλα της 
λεκάνης των ανθρώπων μοιάζουν όλα πολύ μεταξύ τους. “Αυτό 
ισχύει, ανεξάρτητα από το αν κάποιος είναι 1,85 μ. ψηλός ή 
πολύ κοντός. Έτσι λοιπόν, το σχήμα που δώσαμε στο κάθισμα 
της καρέκλας γεωμετρικά ταιριάζει στο 99% του πληθυσμού”.

Η καινοτομία “στρώνει” τον δρόμο για περισσότερη άνεση
Ο πολυεστέρας στην επένδυση και την πλάτη του καθίσματος 
αποτελείται από μικρές κατακόρυφες ίνες που παρέχουν 
μεγαλύτερη ελαστικότητα σε σύγκριση με ίνες που είναι 
περισσότερο μπλεγμένες. Ο Anders και η ομάδα του ανέπτυξαν 
μία καινοτόμο τεχνική για να αυξήσουν περισσότερο την 
άνεση του καθίσματος, τροποποιώντας την επένδυση του 
καθίσματος.
“Είναι σαν να φτιάχνεις βάφλες. Οι ίνες πολυεστέρα μπαίνουν 
σε ένα ειδικό εργαλείο όπου το σωστό σχήμα ταιριάζει στην 
θέση”.

Μετά από πολλά χρόνια σχεδιασμού, ο Anders ελπίζει ότι 
χάρη στη BERGMUND ο κόσμος θα απολαμβάνει αναπαυτικά 
καθίσματα και περισσότερες στιγμές με καλή παρέα.
“Όταν όλοι στο τραπέζι κάθονται αναπαυτικά, μπορούν να 
χαλαρώσουν και να ασχοληθούν περισσότερο ο ένας με τον 
άλλον”.

Καινοτομία που κάνει θαύματα για την άνεσή σας
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Χρήσιμες πληροφορίες

Τα υφάσματά μας έχουν ελεγχθεί
Στην IKEA δοκιμάζουμε τα υφασμάτινα καλύμματα στους 
καναπέδες και τις πολυθρόνες μας ώστε να είστε σίγουροι ότι 
είναι ανθεκτικά. Η αντοχή του υφάσματος στην τριβή ελέγχεται 
με τη χρήση μηχανής που το τρίβει πάνω σε άλλο ύφασμα 
ενώ εφαρμόζει σταθερή πίεση. Ένα ύφασμα που μπορεί να 
διαρκέσει 15.000 κύκλους είναι κατάλληλο για έπιπλα που 
πρέπει να αντέχουν στην καθημερινή ζωή στο σπίτι – και αν 
μπορεί να διαρκέσει περισσότερους από 30.000 κύκλους, είναι 
πολύ ανθεκτικό στην τριβή. Όλα τα υφάσματα είναι ευαίσθητα 
στο ηλιακό φως, γι ‘αυτό ελέγχουμε επίσης ότι τα υφάσματα 
μας αντιστέκονται αποτελεσματικά στο ξεθώριασμα.

Ανθεκτικό με διαφορετικούς τρόπους
Οι δοκιμές αντοχής είναι ένας σημαντικός τρόπος για να 
ελέγξετε την ανθεκτικότητα των υφασμάτινων καλυμμάτων 
μας, αλλά δεν λένε όλη την ιστορία. Η ανθεκτικότητα εξαρτάται 
επίσης από τα υλικά, την κατασκευή και τον τρόπο χρήσης. Τα 
βαριά υφάσματα με πυκνή ύφανση κι επίπεδη επιφάνεια είναι 
πιο ανθεκτικά στην τριβή. Τα υφάσματα με μείγμα φυσικών και 
συνθετικών ινών μπορούν να αντέξουν στην τριβή καλύτερα 
από τα υφάσματα με μόνο φυσικές ίνες. Τα βαμμένα με νήμα 
υφάσματα είναι πιο ανθεκτικά από τα υφάσματα με τυπωμένα 
σχέδια. Και ένα βρώμικο κάλυμμα φθείρεται γρηγορότερα από 
ένα καθαρό. Το ύφασμα επηρεάζεται επίσης από τον τρόπο που 
χρησιμοποιείτε την καρέκλα σας φυσικά.

Οδηγίες πλυσίματος
Αντίσταση στην 
τριβή (κύκλοι)

Αντοχή στο 
ξεθώριασμα 
(1-8)

FÅGELFORS πολυχρωμία Πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C. 25.000 5

GUNNARED γκρι Πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C. 50.000 5-6

HALLARP μπεζ Πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C. 15.000 5

INSEROS λευκό Πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C. 35.000 5

KOLBODA μπεζ/σκούρο γκρι Πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C. 25.000 5

LJUNGEN ανοιχτό πράσινο Πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C. 45.000 5

NOLHAGA γκρι-μπεζ Πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων 
στους 30°C. 30.000 5

ORRSTA ανοιχτό γκρι Πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C. 25.000 5

ROMMELE σκούρο μπλε/λευκό Πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C. 25.000 5

RYRANE σκούρο μπλε/λευκό/μοτίβο λουλουδιών Πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C. 25.000 5
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Καρέκλα τραπεζαρίας,
πόδια καρέκλας σε 
λευκό ή μαύρο  

Σκαμπό μπαρ, 
62 cm ύψος καθίσματος,  
πόδια καρέκλας σε 
λευκό ή μαύρο

Πλάτος×Βάθος×Ύψος σε cm 52×59×95 45×48×97
Κάθισμα πλάτος×βάθος καθίσματος×ύψος 
καθίσματος σε cm 52×41×51 45×37×62

Με κάλυμμα
FÅGELFORS πολυχρωμία 79,99€ 99€

GUNNARED γκρι 79,99€ 99€

HALLARP μπεζ 79,99€

INSEROS λευκό 84,99€ 99€

KOLBODA μπεζ/σκούρο γκρι 89,99€

LJUNGEN ανοιχτό πράσινο 79,99€
NOLHAGA γκρι-μπεζ 84,99€
ORRSTA ανοιχτό γκρι 69,99€ 89,99€

ROMMELE σκούρο μπλε/λευκό 79,99€ 99€
RYRANE σκούρο μπλε/λευκό/μοτίβο 
λουλουδιών 84,99€

GLOSE σταθερό δερμάτινο κάλυμμα, μαύρο 129€

INSEROS, λευκό μακρύ κάλυμμα 89,99€

Επιπλέον κάλυμμα
FÅGELFORS πολυχρωμία 19,99€ 19€
GUNNARED γκρι 19,99€ 19€

HALLARP μπεζ 19,99€

INSEROS λευκό 24,99€ 19€

KOLBODA μπεζ/σκούρο γκρι 29,99€

LJUNGEN ανοιχτό πράσινο 19,99€

NOLHAGA γκρι-μπεζ 24,99€

ORRSTA ανοιχτό γκρι 9,99€ 9,99€

ROMMELE σκούρο μπλε/λευκό 19,99€ 19€
RYRANE σκούρο μπλε/λευκό/μοτίβο 
λουλουδιών 24,99€

INSEROS λευκό μακρύ 29,99€


