
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

JUTHOLMEN
Σειρά επίπλων εξωτερικών χώρων

Μεγάλη ευελιξία και χωρίς ανάγκη συντήρησης
Με τη σειρά πολυμορφικών καναπέδων εξωτερικών χώρων JUTHOLMEN συνδυάζετε 
μονάδες για να δημιουργήσετε τον καναπέ που σας ταιριάζει: από έναν μικρό διθέσιο 
καναπέ μέχρι έναν μεγάλο καναπέ με σεζλόνγκ. Η σειρά είναι από ανθεκτικό - στις 
καιρικές συνθήκες - πλαστικό ρατάν και ατσάλι με επίστρωση με ηλεκτροστατική 
βαφή πούδρας. Γι’ αυτό δεν έχουν ανάγκη συντήρησης κι έχουν εύκολη φροντίδα. 
Συμπληρώστε με μαξιλάρια καθίσματος και πλάτης KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN ή JÄRPÖN/DUVHOLMEN για άνεση και χρησιμοποιήστε διακοσμητικά 
μαξιλάρια όπως τα FESTHOLMEN, SÖTHOLMEN και FUNKÖN για να δώσετε το 
προσωπικό σας στιλ στον καναπέ σας.
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Συνθέσεις

Μικρός αλλά αναπαυτικός. Ακόμα κι ένας μικρός χωρός 
χρειάζεται έναν αναπαυτικό καναπέ.
Διαστάσεις: 146×73×71 cm
Αυτή η σύνθεση με μαξιλάρια καθίσματος KUDDARNA 190€

Λίστα προϊόντων:
JUTHOLMEN γωνιακή μονάδα 2 τεμ

KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN ή
JÄRPÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm 2 τεμ

Ώρα για ξεκούραση. Με το σκαμπό JUTHOLMEN μπορείτε 
εύκολα να δημιουργήσετε μία σεζλόνγκ στη μία άκρη του 
καναπέ ή και στις δύο...
Διαστάσεις: 138/210×73×71 cm
Αυτή η σύνθεση με μαξιλάρια KUDDARNA 349€

Λίστα προϊόντων:
JUTHOLMEN γωνιακή μονάδα 2 τεμ
JUTHOLMEN μονάδα καθίσματος 1 τεμ
JUTHOLMEN σκαμπό 1 τεμ
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN ή
JÄRPÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm 4 τεμ
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN ή
JÄRPÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι πλάτης 62× 44 cm 3 τεμ

Ώρα για έναν υπνάκο. Με 2 γωνιακές μονάδες και 1 μονάδα 
καθίσματος, έχετε έναν καναπέ ιδανικό για τον μεσημεριανό 
σας υπνάκο στη σκιά.
Διαστάσεις: 210×73×71 cm
Αυτή η σύνθεση με μαξιλάρια KUDDARNA 295€

Λίστα προϊόντων:
JUTHOLMEN γωνιακή μονάδα 2 τεμ
JUTHOLMEN μονάδα καθίσματος 1 τεμ
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN or 
JÄRPÖN/ DUVHOLMEN μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm 3 τεμ
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN /DUVHOLMEN ή
JÄRPÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι πλάτης 62×44 cm 3 τεμ

Διαμορφώνεται όπως σας αρέσει. Θέλετε σήμερα ένα 
καθιστικό σε σχήμα Γ και αύριο έναν μεγάλο καναπέ; 
Απλώς αποσυνδέστε τις μονάδες, αλλάξτε τους θέση και 
επανασυνδέστε.
Διαστάσεις: 148/200×73×71 cm
Αυτή η σύνθεση με μαξιλάρια KUDDARNA 390€

Λίστα προϊόντων:
JUTHOLMEN γωνιακή μονάδα 2 τεμ
JUTHOLMEN μονάδα καθίσματος 2 τεμ
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN ή
JÄRPÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm 4 τεμ
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN ή
JÄRPÖN/DUVHOLMEN μαξιλάρι πλάτης 62×44 cm 5 τεμ

Διαστάσεις: ΠλάτοςxΒάθοςxΎψος. 
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Μπορείτε να συνδυάσετε τις μονάδες JUTHOLMEN και να 
δημιουργήσετε έναν πολυμορφικό καναπέ που ταιριάζει 
ιδανικά στις ανάγκες σας. Αν θέλετε να κάνετε διαφορετικό 
συνδυασμό αργότερα, εύκολα αποσυνδέονται και μπορείτε να 

τις επανασυνδέσετε με καινούριο τρόπο.

+ + + + =

Πώς συνδυάζετε

JUTHOLMEN γωνιακή μονάδα. Π73×Β73×Υ71 cm.  
Κάθισμα: Π65×Β65×Υ31 cm.
Σκούρο γκρι-καφέ 804.691.16 80€

JUTHOLMEN μονάδα καθίσματος. Π64×Β74×Υ71 cm.  
Κάθισμα: Π64×Β64×Υ31 cm.
Σκούρο γκρι-καφέ 404.521.89 60€

JUTHOLMEN σκαμπό. Π65×Β65×Υ31 cm.

Σκούρο γκρι-καφέ 004.691.15 39€

KUDDARNA μαξιλάρι καθίσματος. 62×62 cm. Πάχος 8 cm. 

Μπεζ 404.111.08 15€
Ανοιχτό μπλε 404.111.13 15€
Γκρι 304.111.23 15€

KUDDARNA μαξιλάρι πλάτης. 62×44. Πάχος 6 cm.

Μπεζ 404.110.47 10€
Ανοιχτό μπλε 404.110.52 10€
Γκρι 304.110.62 10€

Τα καλύμματα μαξιλαριών FRÖSÖN πωλούνται ξεχωριστά από τα εσωτερικά 
μαξιλάρια DUVHOLMEN, ώστε να μπορείτε πιο εύκολα να αλλάξετε εμφάνιση και να 
πλένετε τα καλύμματα.

FRÖSÖN κάλυμμα για μαξιλάρι πλάτης. 62×44 cm. 
Συμπληρώνεται με το εσωτερικό μαξιλάρι πλάτης 
DUVHOLMEN 62×44 cm. Πωλείται χωριστά.
Μπεζ 703.917.12 8€
Σκούρο γκρι 003.917.15 8€
Σκούρο μπεζ-πράσινο 004.793.22 8€

DUVHOLMEN εσωτερικό μαξιλάρι για μαξιλάρι πλάτης. 
62×44 cm. Πάχος 14 cm. 

103.918.33 12€

FRÖSÖN κάλυμμα μαξιλάρι καθίσματος. 62×62 cm. 
Συμπληρώνεται με το εσωτερικό μαξιλάρι DUVHOLMEN για 
το μαξιλάρι καθίσματος 62×62 cm. Πωλείται χωριστά.
Μπεζ 903.917.11 10€
Σκούρο γκρι 403.917.18 10€
Σκούρο μπεζ-πράσινο 604.793.38 10€

DUVHOLMEN εσωτερικό μαξιλάρι για μαξιλάρι 
καθίσματος. 62×62 cm. Πάχος 12 cm. 

503.918.50 20€

HÅLLÖ μαξιλάρι καθίσματος. 62×62 cm, πάχος 8 cm.

Μπεζ 002.600.74 25€
Μαύρο 602.645.40 25€

HÅLLÖ μαξιλάρι πλάτης. 62×42 cm. 

Μπεζ 002.616.72 10€
Μαύρο 802.644.93 10€

Τα καλύμματα μαξιλαριών JÄRPÖN πωλούνται χωριστά από τα εσωτερικά μαξιλάρια 
DUVHOLMEN, έτσι ώστε να μπορείτε πιο εύκολα να αλλάζετε εμφάνιση και να 
πλένετε το κάλυμμα.

JÄRPÖN κάλυμμα για μαξιλάρι καθίσματος. 62×62 cm. 
Συμπληρώνεται με το εσωτερικό μαξιλάρι DUVHOLMEN 
62×62 cm. Πωλείται χωριστά.
Ανθρακί 004.453.27 20€

DUVHOLMEN εσωτερικό μαξιλάρι για μαξιλάρι 
καθίσματος. 62×62 cm. Πάχος 12 cm. Συμπληρώνεται με 
το κάλυμμα για μαξιλάρι καθίσματος FRÖSÖN ή JÄRPÖN 
62×62 cm. Πωλείται χωριστά.

503.918.50 20€

JÄRPÖN κάλυμμα για μαξιλάρι πλάτης. 62×44 cm. 
Συμπληρώνεται με το εσωτερικό μαξιλαριού DUVHOLMEN 
62×44 cm. Πωλείται χωριστά.
Ανθρακί 504.452.97 15€

DUVHOLMEN εσωτερικό μαξιλάρι για μαξιλάρι πλάτης. 
62×44 cm. Πάχος 14 cm. Συμπληρώνεται με το κάλυμμα για 
μαξιλάρι πλάτης FRÖSÖN ή JÄRPÖN 62×44 cm. Πωλείται 
χωριστά.

103.918.33 12€

Όλα τα προϊόντα και οι τιμές
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Προστασία και φροντίδα

Ο καλύτερος τρόπος να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής των επίπλων εξωτερικού χώρου σας, είναι να τα καθαρίζετε τακτικά και να
μην τα αφήνετε απροστάτευτα έξω περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Αποθήκευση
JUTHOLMEN σκελετός καναπέ:
Αν υπάρχει η δυνατότητα αποθηκεύστε σε ένα δροσερό 
εσωτερικό χώρο χωρίς υγρασία. Αν τα έπιπλα φυλάσσονται 
σε εξωτερικό χώρο, καλύψτε τα με αδιάβροχο κάλυμμα. 
Αν υπάρχει η δυνατότητα, αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος σε 
εσωτερικό χώρο χωρίς υγρασία. Μετά από βροχή ή χιόνι, 
σκουπίστε το νερό ή το χιόνι που έχει συσσωρευτεί στις 
επίπεδες επιφάνειες. Να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα 
ώστε να αποφεύγεται η υγροποίηση.
Μαξιλάρια:
Αποθηκεύστε τα μαξιλάρια του καναπέ σε ένα δροσερό, 
ξηρό μέρος σε εσωτερικό χώρο όταν η περίοδος χρήσης 
έχει περάσει, κατά προτίμηση σε μια τσάντα ή σε ένα κουτί 
αποθήκευσης για να τα προστατεύσετε από τη σκόνη και τους 
λεκέδες. Βεβαιωθείτε ότι τα μαξιλάρια έχουν στεγνώσει τελείως 
πριν τα αποθηκεύσετε.

Καθαρισμός 
Σκουπίστε με ένα πανί νωπό με ήπιο διάλυμα σαπουνιού. 
Το μαξιλάρι καθίσματος KUDDARNA αφαιρείται και πλένεται 
στο πλυντήριο, το μαξιλάρι πλάτης πλένεται στο χέρι. 
Τα καλύμματα μαξιλαριού FRÖSÖN, JÄRPÖN και HÅLLÖ 
αφαιρούνται και πλένονται στο πλυντήριο.
Συντήρηση 
Δεν χρειάζεται συντήρηση.

TOSTERÖ τσάντες και κουτιά αποθήκευσης

TOSTERÖ τσάντα αποθήκευσης για μαξιλάρια 62×62 cm, 
ύψος 25 cm. Ταιριάζει στις μονάδες καναπέ SOLLERÖN.
Μαύρο 604.098.21 19,99€

TOSTERÖ τσάντα αποθήκευσης για μαξιλάρια 116×49 cm, 
ύψος 35 cm. Ταιριάζει στον πάγκο αποθήκευσης ÄPPLARÖ 
128×57 cm.
Μαύρο 202.923.28 24,99€

TOSTERÖ κουτί αποθήκευσης 129×44 cm, ύψος 79 cm.
Μαύρο 104.114.40 49€

VRENEN κουτί αποθήκευσης, 156×71 cm, ύψος 93 cm.

Ανοιχτό γκρι/γκρι 504.114.43 269€


