
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.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Μεγάλες ιδέες για μικρούς εξωτερικούς χώρους
Η σειρά ASKHOLMEN σάς δίνει την ευελιξία να επιπλώσετε το μικρό μπαλκόνι ή 
την αυλή σας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αξιοποιώντας με τον καλύτερο 
τρόπο τον χώρο σας. Τραπέζια και καρέκλες που διπλώνονται για να αποθηκευτούν. 
Ένα τραπέζι για το μπαλκόνι σας που στερεώνεται στο κάγκελο ή στον τοίχο. Για 
τη διακόσμηση, θα βρείτε στη σειρά ASKHOLMEN, μία ζαρντινιέρα, μία ανθοστήλη 
και μία πέργκολα για τη στήριξη των αναρριχητικών φυτών. Όλη η σειρά είναι 
κατασκευασμένη από πολύ ανθεκτικό ξύλο ακακίας, βιώσιμης προέλευσης, το 
οποίο έχει επεξεργαστεί με βαφή σε ανοιχτό καφέ χρώμα για ομορφιά και επιπλέον 
προστασία. 

ASKHOLMEN
Σειρά Επίπλων Εξωτερικού Χώρου



ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

ASKHOLMEN τραπέζι. 60×62 cm, ύψος 73 cm. Για 2
άτομα.

Ανοιχτό καφέ 602.400.35 29,99€

ASKHOLMEN τραπέζι για τοίχο, πτυσσόμενο. 
70×44 cm, ύψος 71 cm. Για 2 άτομα. Το τραπέζι θα πρέπει 
να στερεωθεί στον τοίχο.

Ανοιχτό καφέ 803.210.21 24,99€

ASKHOLMEN, τραπέζι, πτυσσόμενο. 112×62 cm, ύψος 73 
cm. Για 4 άτομα 

Ανοιχτό καφέ 103.378.17 47€

ASKHOLMEN καρέκλα, πτυσσόμενη. Καρέκλα: 
36×30 cm, ύψος καρέκλας 46 cm. 

Ανοιχτό καφέ 502.400.31 25€

Τα καλύμματα μαξιλαριών FRÖSÖN πωλούνται χωριστά από τα εσωτερικά 
μαξιλαριών DUVHOLMEN, ώστε να μπορείτε εύκολα να αλλάξετε την εμφάνιση 
των επίπλων σας και να πλύνετε το κάλυμμα.

FRÖSÖN κάλυμμα για μαξιλάρι καρέκλας. Διάμετρος 
35 cm. Συμπληρώνεται με το εσωτερικό
μαξιλαριού DUVHOLMEN για μαξιλάρι καρέκλας διαμ.
35 cm. Πωλείται χωριστά.
Μπεζ 303.917.09 4€
Σκούρο γκρι 803.917.16 4€

DUVHOLMEN εσωτερικό για μαξιλάρι καρέκλας. 
Διάμετρος 35 cm. Πάχος 4 cm. Συμπληρώνεται με το
κάλυμμα για μαξιλάρι καρέκλας FRÖSÖN διαμ. 35 cm.
Πωλείται χωριστά.

803.918.39 4€

KUDDARNA μαξιλάρι καρέκλας. 36×32 cm.
Πάχος 6 cm.
Μπεζ 204.110.67 5€
Γκρι 104.110.82 5€

BRÄMÖN μαξιλάρι καρέκλας. Ø35 cm. Πάχος 8 cm.

Γκρι-μπεζ 304.832.09 1,49€
Ανοιχτό τιρκουάζ 804.921.74 1,49€

ASKHOLMEN ανθοστήλη. 45×29 cm, ύψος 116 cm. 

Ανοιχτό καφέ 102.586.69 24,99€

ASKHOLMEN ζαρντινιέρα. 62×39 cm, ύψος 38 cm. 
Μπορείτε να τοποθετήσετε το ράφι στο κάτω μέρος
της ζαρντινιέρας ή πιο ψηλά, ανάλογα με τον τρόπο
που θέλετε να φαίνονται τα φυτά σας. Μπορεί να
συμπληρωθεί με την πέργκολα ASKHOLMEN.

Ανοιχτό καφέ 302.586.73 29,99€

 

ASKHOLMEN πέργκολα. 72×3 cm, ύψος 190 cm. Μπορείτε 
να στερεώσετε την πέργκολα κάθετα ή οριζόντια και να 
την προσαρμόσετε σε ύψος και πλάτος, ώστε να ταιριάζει 
τέλεια με τον χώρο σας.

Ανοιχτό καφέ 702.586.71 24,99€
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ASKHOLMEN
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TOSTERÖ αδιάβροχα καλύμματα για έπιπλα και
τσάντα αποθήκευσης

TOSTERÖ κάλυμμα για σετ επίπλων 100×70 cm, ύψος 
90 cm. Ταιριάζει σε σετ τραπεζαρίας εξωτερικού
χώρου με ένα τραπέζι και 2 καρέκλες.

Μαύρο 502.852.65 24,99€

TOSTERÖ κάλυμμα για σετ επίπλων 145×145 cm, ύψος 
120 cm. Ταιριάζει σε σετ τραπεζαρίας εξωτερικού
χώρου με ένα τραπέζι και 4 καρέκλες.

Μαύρο 302.923.23 49,99€

TOSTERÖ τσάντες και κουτιά αποθήκευσης

TOSTERÖ τσάντα αποθήκευσης για μαξιλάρια 
62×62 cm, ύψος 25 cm.

Μαύρο 604.098.21 19,99€

TOSTERÖ τσάντα αποθήκευσης για μαξιλάρια 
116×49 cm, ύψος 35 cm.

Μαύρο 202.923.28 24,99€

TOSTERÖ κουτί αποθήκευσης 129×44 cm, ύψος 79 cm.

Μαύρο 104.114.40 49€

VÅRDA βαφή ξύλου
Για να προσθέσετε γυαλάδα και προστασία χωρίς χρώμα,
σας συνιστούμε την άχρωμη βαφή ξύλου VÅRDA. 

VÅRDA βαφή ξύλου, εξωτ. χώρου, 500 ml.

Άχρωμο 203.331.02 8,99€
Καφέ 403.331.01 8,99€

FIXA πινέλα, σετ 3 τεμ.

702.900.82 3,49€

Ο καλύτερος τρόπος να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής των επίπλων εξωτερικού χώρου σας, είναι να τα καθαρίζετε τακτικά, να
μην τα αφήνετε απροστάτευτα έξω περισσότερο από όσο τα χρειάζεστε και να τα περνάτε με βαφή ξύλου ανά τακτά χρονικά
διαστήματα.

Καθάρισμα
Καθαρίστε με ένα απαλό πανί μουσκεμένο με νερό και 
διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Σκουπίστε με ένα καθαρό 
και στεγνό πανί.

Συντήρηση
Για να εμποδίσετε το στέγνωμα της επιφάνειας, τη
δημιουργία ανοιγμάτων και τη διείσδυση της υγρασίας στο
ξύλο, σας συνιστούμε να το περνάτε με βαφή ξύλου ανά
τακτά χρονικά διαστήματα, όπως μία φορά το χρόνο.
Η συχνότητα της επεξεργασίας εξαρτάται από την έκθεση
των επίπλων στα καιρικά φαινόμενα.
Για τα έπιπλα που είναι εκτεθειμένα έξω, μία καλή ένδειξη
ότι χρειάζονται επεξεργασία με γυαλιστικό είναι αν οι
σταγόνες του νερού απορροφώνται απευθείας από το ξύλο
και δε δημιουργούν μικρά σφαιρίδια στην επιφάνεια.

Αποθήκευση
Αν είναι δυνατόν, αποθηκεύστε τα έπιπλα εξωτερικού χώρου 
σε ένα δροσερό και στεγνό μέρος σε εσωτερικό χώρο. Αν τα 
έπιπλα παραμείνουν έξω, φροντίστε να τα προστατέψετε με 
ένα αδιάβροχο κάλυμμα και αν είναι δυνατόν τοποθετήστε τα 
με κλίση, ώστε να είναι εύκολο να στραγγίσει το νερό. Μετά 
από μία βροχή ή χιόνι, σκουπίστε τις επίπεδες επιφάνειες. 
Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας κυκλοφορεί, για να αποφύγετε τη 
συσσώρευση της υγρασίας.
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