
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

SJÄLLAND
Σειρά επίπλων εξωτερικών χώρων

  

Διαμορφώστε τον εξωτερικό σας χώρο
Πώς θέλετε να διαμορφώσετε τον εξωτερικό σας χώρο; Με τη σειρά SJÄLLAND σας 
δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσετε την δική σας σύνθεση. Οι επιφάνειες των 
τραπεζιών είναι από αλουμίνιο, ευκάλυπτο και γυαλί ενώ τα καθίσματα είναι από 
αλουμίνιο και ευκάλυπτο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μαξιλάρια σε διαφορετικά 
χρώματα. Σας προτείνουμε να αγοράσετε δυο επιφάνειες τραπεζιού από διαφορετικά 
υλικά ώστε να μπορείτε να αλλάζετε ανάλογα την εποχή ή τη διάθεσή σας.

Εύκολη φροντίδα
Η σειρά SJÄLLAND είναι από ανθεκτικό υλικό με εύκολη συντήρηση, ώστε να έχετε 
περισσότερο χρόνο για την οικογένεια και τους φίλους σας και λιγότερο χρόνο 
για τη συντήρηση και τη φροντίδα των επίπλων σας. Οι καρέκλες αλουμινίου και 
οι επιφάνειες τραπεζιού από αλουμίνιο και γυαλί είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές, ενώ 
τα έπιπλα από ευκάλυπτο είναι επίσης ανθεκτικά και με το πέρασμα του χρόνου 
ομορφαίνουν ακόμα περισσότερο. Μία έξυπνη λεπτομέρεια είναι ότι οι καρέκλες 
στοιβάζονται η μία πάνω στην άλλη και οι καρέκλες με ανάκλιση διπλώνονται, ώστε 
να διευκολύνεται η αποθήκευσή τους όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
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Συνθέσεις

Καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε. Η καρέκλα SJÄLLAND 
έχει αναπαυτικά μπράτσα κι είναι σχεδιασμένη ώστε να 
κάθεστε όσο πιο αναπαυτικά μπορείτε. Ιδανική όταν μετά 
από ένα δείπνο με την οικογένεια και τους φίλους θέλετε να 
καθίσετε λίγο ακόμα και να απολαύσετε την παρέα.
Αυτή η σύνθεση με τραπέζι από γυαλί/αλουμίνιο και 
καρέκλες αλουμινίου 429€
Αυτή η σύνθεση με τραπέζι και καρέκλες αλουμινίου 469€
Αυτή η σύνθεση με τραπέζι από ξύλο/αλουμίνιο και 
καρέκλες ξύλου/αλουμινίου 449€

Λίστα αγορών

SJÄLLAND επιφάνεια τραπεζιού 86×72 cm 2p, αλουμίνιο 803.865.07 1 τεμ
SJÄLLAND σκελετός 156×90 cm 903.865.02 1 τεμ
SJÄLLAND καρέκλα με μπράτσα, αλουμίνιο 103.865.01 4 τεμ

Για γρήγορα γεύματα. Χάρη στο μικρό τους βάρος, μπορείτε 
εύκολα να μετακινήσετε το μεγάλο τραπέζι, τους πάγκους και 
τις καρέκλες ώστε να βρείτε το καλύτερο σημείο για το γεύμα 
σας, στη σκιά ή στον ήλιο.
Αυτή η σύνθεση με τραπέζι από γυαλί/αλουμίνιο, καρέκλες 
και πάγκο αλουμινίου 398€ 
Αυτή η σύνθεση with τραπέζι, καρέκλες και πάγκο 
αλουμινίου 438€
Αυτή η σύνθεση με τραπέζι από ξύλο/αλουμίνιο, καρέκλες 
και παγκάκι από ξύλο/αλουμίνιο 418€ 

Λίστα αγορών

SJÄLLAND επιφάνεια τραπεζιού 86×72 cm 2τεμ, αλουμίνιο 803.865.07 1 τεμ
SJÄLLAND σκελετός 156×90 cm 903.865.02 1 τεμ

SJÄLLAND καρέκλα με μπράτσα, αλουμίνιο 103.865.01 2 τεμ

SJÄLLAND παγκάκι 136×42 cm, αλουμίνιο 704.017.06 1 τεμ

Άνετο και πρακτικό. Καρέκλες με 6 διαφορετικές θέσεις 
ανάκλισης, ώστε να μπορείτε πάντα να κάθεστε αναπαυτικά. 
Επίσης διπλώνουν ώστε να μπορείτε να τις αποθηκεύετε όταν 
δεν τις χρησιμοποιείτε.
Αυτή η σύνθεση με τραπέζι γυαλί/αλουμίνιο και καρέκλες 
αλουμινίου 689€
Αυτή η σύνθεση με τραπέζι και καρέκλες αλουμινίου 729€
Αυτή η σύνθεση με τραπέζι από ξύλο/αλουμίνιο και 
καρέκλες από ξύλο/αλουμίνιο 649€

Λίστα αγορών

SJÄLLAND επιφάνεια τραπεζιού 86×72 cm 2τεμ, αλουμίνιο 803.865.07 1 τεμ
SJÄLLAND σκελετός 156×90 cm 903.865.02 1 τεμ
SJÄLLAND καρέκλα με ανάκλιση, αλουμίνιο 504.053.38 6 τεμ

Απολαύστε τον καφέ σας στον μπαλκόνι, όλο τον χρόνο. 
Ένας συνδυασμός που χωράει άνετα ακόμα και σε ένα 
μπαλκόνι. Επιλέξτε την επιφάνεια τραπεζιού από ευκάλυπτο 
για το καλοκαίρι και αλλάξτε τη με την επιφάνεια από 
αλουμίνιο ή γυαλί που δεν χρειάζεται συντήρηση όταν ο 
καιρός αλλάξει. Έτσι θα μπορείτε να πίνετε τον καφέ σας στο 
μπαλκόνι όλο τον χρόνο.
Αυτή η σύνθεση με τραπέζι από γυαλί/αλουμίνιο και 
καρέκλες αλουμινίου 229€
Αυτή η σύνθεση με τραπέζι και καρέκλες αλουμινίου 249€
Αυτή η σύνθεση με τραπέζι από ξύλο/αλουμίνιο και 
καρέκλες ξύλου/αλουμινίου 239€

Λίστα αγορών

SJÄLLAND επιφάνεια τραπεζιού 68×68 cm, γυαλί 404.019.39 1 τεμ
SJÄLLAND σκελετός 71×71 cm 203.864.97 1 τεμ
SJÄLLAND καρέκλα με μπράτσα, αλουμίνιο 103.865.01 2 τεμ

Όλα τα προϊόντα και οι τιμές

Μαξιλάρια κατάλληλα για καρέκλα με ανάκλιση SJÄLLAND
Τα καλύμματα μαξιλαριών FRÖSÖN πωλούνται χωριστά από τα εσωτερικά μαξιλάρια 
DUVHOLMEN, ώστε να μπορείτε πιο εύκολα να αλλάζετε εμφάνιση και να πλένετε τα 
καλύμματα.

FRÖSON κάλυμμα για μαξιλάρι καθίσματος/πλάτης, 
116×45 cm. Συμπληρώνεται με το εσωτερικό μαξιλάρι 
DUVHOLMEN για μαξιλάρι καθίσματος/πλάτης, πωλείται 
χωριστά.

Μπεζ 303.917.14 15€
Σκούρο γκρι 203.917.19 15€
Σκούρο μπεζ-πράσινο 604.793.43 15€

DUVHOLMEN εσωτερικό μαξιλάρι για μαξιλάρι 
καθίσματος/πλάτης. Πάχος 5 cm. Περιέχει: 1 μαξιλάρι 
καθίσματος (45×42 cm) και 1 μαξιλάρι πλάτης (45×71 cm). 
Συμπληρώνεται με το κάλυμμα FRÖSÖN για μαξιλάρι 
καθίσματος/πλάτης 116×45 cm. Πωλείται χωριστά

203.918.56 20€

KUDDARNA μαξιλάρι καθίσματος/πλάτης. 116×45 cm, 
κάθισμα βάθος 42 cm, πλάτη ύψος 72 cm. Πάχος 7 cm.
Μπεζ 204.111.28 20€

Γκρι 104.111.43 20€

SJÄLLAND παγκάκι. Κάθισμα: Π127×Β42×Υ43 cm.
Αλουμίνιο, ανοιχτό γκρι/σκούρο 
γκρι 704.017.06 109€

Αλουμίνιο/ευκάλυπτος, 
ανοιχτό γκρι/ανοιχτό καφέ 504.019.86 99€

Μαξιλάρια κατάλληλα για παγκάκι SJÄLLAND.
FRÖSÖN cushion covers are sold separately from DUVHOLMEN inner cushions, so it’s 
easier to change the look and give the cover a wash.

FRÖSON κάλυμμα για μαξιλάρι καρέκλας. Ø35 cm. 
Συμπληρώνεται με το εσωτερικό μαξιλάρι DUVHOLMEN για 
μαξιλάρι καρέκλας Ø35 cm, πωλείται χωριστά.
Μπεζ 303.917.09 4€
Σκούρο γκρι 803.917.16 4€
Σκούρο μπεζ-πράσινο 104.793.26 4€

DUVHOLMEN εσωτερικό μαξιλάρι για μαξιλάρι 
καρέκλας. Ø35 cm. Πάχος 4 cm. Συμπληρώνεται με 
FRÖSÖN κάλυμμα για μαξιλάρι καρέκλας Ø35 cm. Πωλείται 
χωριστά

803.918.39 4€

SJÄLLAND επιφάνεια τραπεζιού. 68×68 cm.

Αλουμίνιο, σκούρο γκρι 804.019.37 54€
Ευκάλυπτος, ανοιχτό καφέ 404.019.39 44€
Γυαλί, σκούρο γκρι 004.019.41 44€

SJÄLLAND σκελετός. 2 θέσεων. 71×71cm, ύψος 73 cm.

Αλουμίνιο, ανοιχτό γκρι 203.864.97 55€

SJÄLLAND επιφάνεια τραπεζιού. 86×72cm, 2 τεμ. 

Αλουμίνιο, σκούρο γκρι 803.865.07 104€
Ευκάλυπτος, ανοιχτό καφέ 203.865.05 84€
Γυαλί, σκούρο γκρι 003.865.06 64€

SJÄLLAND σκελετός. 4-6 θέσεων. 156×90cm, ύψος 75 cm.

Αλουμίνιο, ανοιχτό γκρι 903.865.02 85€

SJÄLLAND καρέκλα με μπράτσα. Στοιβαζόμενη. 
Κάθισμα: Π44×Β46×Υ43 cm.
Αλουμίνιο, ανοιχτό γκρι/σκούρο 
γκρι 103.865.01 70€

Αλουμίνιο/ευκάλυπτος,  
ανοιχτό γκρι/ανοιχτό καφέ 703.865.03 60€

Μαξιλάρια κατάλληλα για καρέκλα με μπράτσα SJÄLLAND.
Τα καλύμματα μαξιλαριών FRÖSÖN πωλούνται χωριστά από τα εσωτερικά μαξιλάρια 
DUVHOLMEN, ώστε να μπορείτε πιο εύκολα να αλλάζετε εμφάνιση και να πλένετε τα 
καλύμματα.

FRÖSON κάλυμμα για μαξιλάρι καρέκλας. 44×44 cm.

Μπεζ 103.917.10 6€
Σκούρο γκρι 603.917.17 6€
Σκούρο μπεζ-πράσινο 503.918.26 6€

DUVHOLMEN εσωτερικό μαξιλάρι για μαξιλάρι 
καρέκλας. 44×44 cm. Πάχος 5 cm. Συμπληρώνεται με 
το κάλυμμα FRÖSÖN για μαξιλάρι καρέκλας 44×44 cm. 
Πωλείται χωριστά

803.918.44 6€

KUDDARNA μαξιλάρι καρέκλας. 44×44 cm. Πάχος 7 cm.

Μπεζ 004.110.87 7€
Γκρι 504.111.03 7€

HÅLLÖ μαξιλάρι καρέκλας. 44×44 cm. Πάχος 6 cm.

Μαύρο 504.222.10 9€
Μπεζ 104.222.45 9€

SJÄLLAND καρέκλα με ανάκλιση. Πτυσσόμενη. 
Κάθισμα: Π45×Β43×Υ42 cm. 
Αλουμίνιο, ανοιχτό γκρι/σκούρο 
γκρι 504.053.38 90€

Αλουμίνιο/ευκάλυπτος,
ανοιχτό γκρι/ανοιχτό καφέ 304.053.39 80€
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Προστασία και φροντίδα για τη SJÄLLAND

Για έπιπλα από ξύλο
Ο καλύτερος τρόπος να παρατείνετε τη ζωή των ξύλινων 
επίπλων εξωτερικών χώρων είναι να τα καθαρίζετε τακτικά, να 
μην τα αφήνετε έξω ακάλυπτα περισσότερο από όσο χρειάζεται 
και να τα επεξεργάζεστε τακτικά με το βερνίκι προστασίας.

Για έπιπλα από γυαλί ή αλουμίνιο
Ο καλύτερος τρόπος να παρατείνετε τη ζωή των επίπλων 
εξωτερικών χώρων είναι να τα καθαρίζετε τακτικά και να μην 
τα αφήνετε ακάλυπτα έξω περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Καθαρισμός: Με ήπιο διάλυμα σαπουνιού. Στεγνώστε με ένα 
καθαρό και στεγνό πανί.

Συντήρηση: Για να μην ξεραθεί η επιφάνεια και ξεφλουδίσει 
και για να μην περάσει η υγρασία στο εσωτερικό του ξύλου 
σας προτείνουμε να επεξεργάζεστε το έπιπλο με βερνίκι 
προστασίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα 
μία ή δύο φορές τον χρόνο.

Αποθήκευση: Αν υπάρχει η δυνατότητα, αποθηκεύστε σε 
ξηρό μέρος σε εσωτερικό χώρο χωρίς υγρασία. Αν το έπιπλο 
φυλάσσεται έξω, καλύψτε το με αδιάβροχο κάλυμμα. 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.

Καθαρισμός: Με ήπιο διάλυμα σαπουνιού.

Συντήρηση: Δεν χρειάζονται συντήρηση.

Αποθήκευση: Αν υπάρχει η δυνατότητα, αποθηκεύστε σε 
ξηρό μέρος σε εσωτερικό χώρο χωρίς υγρασία. Αν το έπιπλο 
φυλάσσεται έξω, καλύψτε το με αδιάβροχο κάλυμμα. 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.

TOSTERÖ αδιάβροχα καλύμματα επίπλων

TOSTERÖ κάλυμμα για σετ επίπλων 145×145 cm, ύψος 
120 cm. Χωράει σετ τραπεζαρίας εξωτερικών χώρων με ένα 
τραπέζι και μέχρι 4 καρέκλες.

Μαύρο 302.923.23 49,99€

TOSTERÖ κάλυμμα για σετ επίπλων 215×135 cm, ύψος 
105 cm. Χωράει σετ τραπεζαρίας εξωτερικών χώρων με ένα 
τραπέζι και μέχρι 6 καρέκλες.

Μαύρο 802.923.25 59,99€

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€

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

Σκούρο γκρι/γκρι 504.114.43 269€

VÅRDA γυαλιστικό για SJÄLLAND
Για να προσθέσετε λάμψη αλλά και να προστατέψετε τα 
έπιπλά σας, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το άχρωμο 
γυαλιστικό ξύλου VÅRDA.

VÅRDA γυαλιστικό  ξύλου, εξωτερικού χώρου, 500 ml.

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

FIXA σετ πινέλων, 3-τεμ

702.900.82 3,49€


