
Evinize uygun bir kanepe
GRÖNLID kanepenin modüler bölmeleri sayesinde size tam 
uyacak ölçü ve formda bir kombinasyon yaratabilirsiniz. Derin 
oturma minderleri, boncuk elyaftan oluşan üst katman ve 
konforlu arka minderleriyle kanepe sizi kendisine çağırır. Örneğin 
yıllar içinde en gözde köşeniz biraz yıprandığında yeni bölümler 
ekleyebilir ya da eskileri değiştirebilirsiniz. Evde konforlu akşamlar 
ve aile ya da arkadaşlarla geçirilen güzel vakitler için birebir.

TASARIM
Francis Cayouette.

PARÇALAR
Koltuk
Kolçak
Tekli oturma bölmesi
Köşe bölmesi
Uzanma koltuğu bölmesi
Sandıklı ayak uzatma taburesi
Tekli koltuk
2’li kanepe
3’lü kanepe
2’li kanepe-yatak bölmesi 

Yataklı kanepe

Uzanma koltuğunda  
ve ayak uzatma  
taburesinde sandık

İhtiyacınıza
uygun kanepeyi
yaratabilirsiniz

Çıkartılabilen ve 
yıkanabilen kılıf

Kılıf seçenekleri

Daha fazla bilgi için 
garanti broşürüne bakınız.

SATIN ALMA KILAVUZU

GRÖNLID
Kanepe serisi 



2

GRÖNLID uzanma koltuğu.  
2 sırt minderi dahildir.
Toplam ölçü: G117×D164×Y104 cm. 

Kılıf seçecenekleri
INSEROS açık kahverengi 992.554.22
INSEROS beyaz 392.548.16
LJUNGEN koyu kırmızı 492.564.38
LJUNGEN açık yeşil 892.562.62
LJUNGEN orta gri 192.560.29
SPORDA natürel 392.556.27

GRÖNLID 2’li kanepe.
3 sırt minderi dahildir.
Toplam ölçü: G177×D104×Y98 cm. 

Kılıf seçecenekleri
INSEROS açık kahverengi 892.554.46
INSEROS beyaz 192.547.80
LJUNGEN koyu kırmızı 492.564.62
LJUNGEN açık yeşil 792.562.86
LJUNGEN orta gri 192.560.53
SPORDA natürel 392.556.51

GRÖNLID 2’li yataklı kanepe
4 sırt minderi dahildir.
Toplam ölçü: G196×D98×Y104 cm 

Kılıf seçenekleri
INSEROS açık kahverengi 692.773.31
INSEROS beyaz 792.780.90
LJUNGEN koyu kırmızı 292.781.01
LJUNGEN açık yeşil 792.781.08
LJUNGEN orta gri 292.781.15
SPORDA natürel 892.781.22

GRÖNLID 3’lü yataklı kanepe.  
4 sırt minderi dahildir.
Toplam ölçü: G231×D98×Y104 cm 

Kılıf seçenekleri
INSEROS açık kahverengi 992.772.16
INSEROS beyaz 692.771.90
LJUNGEN koyu kırmızı 392.771.96
LJUNGEN açık yeşil 792.771.61
LJUNGEN orta gri 792.772.03
SPORDA natürel 892.772.31

KOMBİNASYONLAR

Burada GRÖNLID kanepe serisine özel birkaç örnek 
veriyoruz fakat kanepenizi kendi tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza 
göre uyarlamakta özgürsünüz. Bölme sayısını, kanepenin 
şeklini, istediğiniz fonksiyonları ve elbette zevkinize 

uygun bir kılıfı seçmek tamamen size kalmış. Tüm 
olası kombinasyonları ve olasılıkları keşfetmek için 
mağazalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
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KOMBİNASYONLAR

GRÖNLID 2’li kanepe ve uzanma koltuğu.  
5 sırt minderi dahildir.
Toplam ölçü: G258×D98/164×Y104 cm. 

Kılıf seçecenekleri
INSEROS açık kahverengi 392.554.58
INSEROS beyaz 692.547.92
LJUNGEN koyu kırmızı 092.564.78
LJUNGEN açık yeşil 292.562.98
LJUNGEN orta gri 592.560.65
SPORDA natürel 692.557.77

2’li yataklı kanepe ve uzanma koltuğu.  
6 sırt minderi dahildir.
Toplam ölçü: G277×D98/164×Y104 cm 

Kılıf seçecenekleri
INSEROS açık kahverengi 392.773.75
INSEROS beyaz 892.784.81
LJUNGEN koyu kırmızı 392.784.88
LJUNGEN açık yeşil 492.784.97
LJUNGEN orta gri 692.785.09
SPORDA natürel 192.785.16

GRÖNLID 3’lü kanepe.  
5 sırt minderi dahildir.
Toplam ölçü: G247×D98×Y104 cm. 

Kılıf seçecenekleri
INSEROS açık kahverengi 692.554.52
INSEROS beyaz 892.547.86
LJUNGEN koyu kırmızı 192.564.68
LJUNGEN açık yeşil 592.562.92
LJUNGEN orta gri 892.560.59
SPORDA natürel 092.556.57

GRÖNLID 3’lü yataklı kanepe.  
6 sırt minderi dahildir.
Toplam ölçü: W267×D98×H104 cm 

Kılıf seçecenekleri
INSEROS açık kahverengi 892.773.68
INSEROS beyaz 692.783.59
LJUNGEN koyu kırmızı 392.783.65
LJUNGEN açık yeşil 692.784.15
LJUNGEN orta gri 992.784.28
SPORDA natürel 892.784.62
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KOMBİNASYONLAR

GRÖNLID 4’lü kanepe ve uzanma koltuğu.
7 sırt minderi dahildir.
Toplam Ölçü: G339×D98/164×Y104 cm. 

Kılıf seçenekleri
INSEROS açık kahverengi 192.554.64
INSEROS beyaz 992.548.04
LJUNGEN koyu kırmızı 892.564.84
LJUNGEN açık yeşil 592.563.05
LJUNGEN orta gri 392.560.71
SPORDA natürel 492.557.83

GRÖNLID köşe kanepe, 4 kişilik.
8 sırt minderi dahildir.
Toplam Ölçü: W258×D258×H104 cm. 

Kılıf seçenekleri
INSEROS açık kahverengi 192.553.98
INSEROS beyaz 292.546.71
LJUNGEN koyu kırmızı 592.564.14
LJUNGEN açık yeşil 892.562.38
LJUNGEN orta gri 192.560.05
SPORDA natürel 492.556.03

GRÖNLID köşe kanepe, 4 kişilik. 
7 sırt minderi dahildir.
Toplam ölçü: G252×D235×Y104 cm. 

Kılıf seçenekleri
INSEROS açık kahverengi 792.554.04
INSEROS beyaz 992.546.77
LJUNGEN koyu kırmızı 292.564.20
LJUNGEN açık yeşil 692.562.44
LJUNGEN orta gri 992.560.11
SPORDA natürel 192.556.09

Köşe yataklı kanepe, 4 kişilik.
8 sırt minderi dahildir.
Toplam ölçü: G271×D235×Y104 cm 

Kılıf seçenekleri
INSEROS açık kahverengi 392.773.80
INSEROS beyaz 992.785.36
LJUNGEN koyu kırmızı 592.785.43
LJUNGEN açık yeşil 092.785.50
LJUNGEN orta gri 592.785.57
SPORDA natürel 092.785.69



GRÖNLID köşe kanepe, 3 kişilik. 
6 sırt minderi dahildir.
Toplam ölçü: G182×D104×Y235 cm. 

Kılıf seçenekleri
INSEROS açık kahverengi 692.553.91
INSEROS beyaz 492.546.65
LJUNGEN koyu kırmızı 792.564.08
LJUNGEN açık yeşil 192.562.32
LJUNGEN orta gri 892.559.98
SPORDA natürel 592.557.06
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KOMBİNASYONLAR

KANAPE NASIL YATAĞA DÖNÜŞTÜRÜLÜR

GRÖNLID, yataklı köşe kanepe, 5 kişilik.
11 sırt minderi dahildir.
Toplam ölçü: G352×D252×Y104 cm

Kılıf seçenekleri
INSEROS açık kahverengi 092.773.91
INSEROS beyaz 192.785.83
LJUNGEN koyu kırmızı 492.785.91
LJUNGEN açık yeşil 992.785.98
LJUNGEN orta gri 292.786.05
SPORDA natürel 892.786.12

GRÖNLID yataklı kanepeyi ferah ve konforlu bir yatağa 
dönüştürmek çok kolaydır. İlk olarak sırt ve oturma 
minderlerini kaldırmakla işe başlayın.

Yatak mekanizmasının ön tarafındaki kumaş parçayı 
tutarak kendinize doğru çekin ve en son olarak ayak 
kısmını açın.



TÜM PARÇALAR

GRÖNLID tekli koltuk,  
G71×D98×Y104* cm. 
INSEROS açık kahverengi 692.553.67
INSEROS beyaz 592.546.41
LJUNGEN koyu kırmızı 292.563.83
LJUNGEN açık yeşil 192.562.08
LJUNGEN orta gri 992.559.74
SPORDA natürel 092.556.81

GRÖNLID 2’li kanepe,  
G141×D98×Y104* cm. 
INSEROS açık kahverengi 492.553.73
INSEROS beyaz 292.546.47
LJUNGEN koyu kırmızı 992.563.89
LJUNGEN açık yeşil 992.562.14
LJUNGEN orta gri 692.559.80
SPORDA natürel 792.556.87

GRÖNLID 3’lü kanepe,  
G211×D98×Y104* cm. 
INSEROS açık kahverengi 192.553.79
INSEROS beyaz 092.546.53
LJUNGEN koyu kırmızı 692.563.95
LJUNGEN açık yeşil 692.562.20
LJUNGEN orta gri 392.559.86
SPORDA natürel 692.555.84

GRÖNLID 2’li yataklı kanepe, 
G160×D98×Y104* cm 

INSEROS açık kahverengi 992.772.16
INSEROS beyaz 692.771.90
LJUNGEN koyu kırmızı 392.771.96
LJUNGEN açık yeşil 792.771.61
LJUNGEN orta gri 792.772.03
SPORDA natürel 892.772.31

GRÖNLID tekli uzanma koltuğu,  
G81×D164×Y104* cm. 
INSEROS açık kahverengi 692.554.28
INSEROS beyaz 192.546.95
LJUNGEN koyu kırmızı 492.564.43
LJUNGEN açık yeşil 792.562.67
LJUNGEN orta gri 892.560.35
SPORDA natürel 092.557.42

GRÖNLID köşe kanepe,  
G93×D93×Y104* cm.
INSEROS açık kahverengi 492.554.34
INSEROS beyaz 592.547.02
LJUNGEN koyu kırmızı 992.564.50
LJUNGEN açık yeşil 392.562.74
LJUNGEN orta gri 692.560.41
SPORDA natürel 892.556.39

GRÖNLID kolçak,  
G18×D93×Y68 cm.
INSEROS açık kahverengi 892.553.85 
INSEROS beyaz 792.546.59 
LJUNGEN koyu kırmızı 092.564.02
LJUNGEN açık yeşil 392.562.26 
LJUNGEN orta gri 192.559.92 
SPORDA natürel 292.556.99 

GRÖNLID depolamalı ayak uzatma 
taburesi G73×U98×Y49 cm.
INSEROS açık kahverengi 192.554.40
INSEROS beyaz 492.547.74
LJUNGEN koyu kırmızı 692.564.56
LJUNGEN açık yeşil 092.562.80
LJUNGEN orta gri 392.560.47
SPORDA natürel 592.557.54

GRÖNLID koltuk,  
G78×D84×Y90 cm.
INSEROS açık kahverengi 192.759.71
INSEROS beyaz 692.759.78
LJUNGEN koyu kırmızı 692.759.83
LJUNGEN açık yeşil 592.759.88
LJUNGEN orta gri 592.759.93
SPORDA natürel 092.760.04

GRÖNLID ayak uzatma taburesi,  
G57xD47xY38 cm.
INSEROS açık kahverengi 192.554.40
INSEROS beyaz 492.547.74
LJUNGEN koyu kırmızı 092.562.80
LJUNGEN açık yeşil 392.560.47
LJUNGEN orta gri 192.559.06
SPORDA natürel 803.986.33

*Sırt minderi dahil yükseklik.
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BİLMEKTE FAYDA VAR

Kumaşlarımız test edilmiştir
IKEA olarak kanepe ve koltuklarımızın döşeme kumaşlarını 
teste sokarız. Hepsinin sağlamlığından emin olabilirsiniz. 
Kumaşın yıpranmalara karşı dayanıklılığı, yoğun basınç 
altında başka bir kumaşa sürtünmesini sağlayan bir makine 
tarafından test edilir. 15.000 tur sürtünmeye dayanan 

kumaş, mobilyada kullanılmaya uygundur ve ev hayatının 
günlük zorluklarına göğüs gerebilir. 30.000 turdan fazlasına 
dayanan kumaş ise yıpranmaya karşı çok dayanıklı olarak 
sınıflandırılır. Tüm kumaşlar güneş ışığına karşı hassas 
olduğu için kumaşlarımızın solmaya karşı etkin bir şekilde 
dayanıp dayanmadığını kontrol ederiz.

Yıkama talimatları

Yıpranmaya 
karşı dayanıklılık 
(sürtünme say.)

Işığa  
karşı dayanıklılık 
(0-6)

INSEROS: Düz dokuma pamuk ve yumuşak yüzey yapısı. %100 pamuk. Makinede 40°C’de yıkanabilir. 35.000 5

LJUNGEN: Yumuşak, kadifemsi his veren uzun ömürlü polyesterle özel hazırlanmış kılıf.  
%100 polyester.

Makinede 40°C’de yıkanabilir. 45.000 5

SPORDA: Doğal, iki tonlu melanj görünümlü dokunmuş kumaş.  
%57 pamuk, %24 polyester, %19 keten. Makinede 40°C’de yıkanabilir. 25.000 5
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Özel Bilgilendirme:
IKEA Türkiye, işbu satın alma kılavuzunda yer alan tüm ürünleri satma garantisi vermediği 
gibi, IKEA Türkiye’nin satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etme zorunluluğu 
da bulunmamaktadır. IKEA Türkiye, satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etmek 
için her türlü çabayı gösterecektir ancak satın alma kılavuzunda yer alan ve satışı devam 
eden ürünler stoklarla sınırlıdır.
 
IKEA Türkiye gerekli gördüğü zamanlarda satın alma kılavuzunda yer alan ürünlerin, kalite 
ve görünümlerini değiştirmemesi kaydıyla özelliklerinde ve malzemelerinde değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar. Satın alma kılavuzu içinde IKEA Türkiye’nin kontrolü dışında 
oluşan baskı v.b. hatalardan dolayı IKEA Türkiye’ye hiçbir sorumluluk atfedilemez. IKEA 
Türkiye, söz konusu hataları düzeltmwe hakkını saklı tutar. Müşterilerimizin montaj 
kılavuzuna uygun olarak yaptığı montaj hataları sonucu meydana gelecek hasar ve 
zarardan IKEA Türkiye sorumlu değildir. 


