
İstediğiniz kombinasyonu yaratın
VIMLE kanepe serisini istediğiniz gibi şekillendirerek uzun ömürlü bir 
kanepeye sahip olabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza ve evinizin dekorasyonuna 
uygun ölçüleri ve şekli seçebilirsiniz. Asla modası geçmeyen bir 
2’li kanepeden geniş bir U şekilli açık kenarlı kanepeye kadar 
seçenekleriniz sınırsız. Uzanma koltuğu ve ayak uzatma taburesinde 
örtüler ve dergiler gibi eşyalar için pratik bir saklama alanı mevcut. 
İstediğiniz gibi bir kılıf ile kendi tarzınızı yaratabilirsiniz. Tüm kılıflar 
dayanıklı ve bakımı kolaydır.

SATIN ALMA KILAVUZU

TASARIM
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PARÇALAR
Kolçak 
Tekli oturma bölmesi
2’li oturma bölmesi
3’lü oturma bölmesi
Baş desteği
Köşe bölmesi
Uzanma koltuğu bölmesi
Sandıklı ayak uzatma taburesi

Çıkarılabilir,
yıkanabilir kılıf.

Kılıf seçenekleri

Uzanma koltuğunda  
ve ayak uzatma  
taburesinde sandık

İhtiyacınıza uygun 
kanepeyi yaratabilirisiniz.

Daha fazla bilgi için 
garanti broşürüne bakınız.

VIMLE
Kanepe serisi
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KOMBİNASYONLAR

Burada VIMLE 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 ve 
www.IKEA.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

VIMLE 3’lü kanepe.
Toplam ölçü: G227×D98×Y80 cm. 

ORRSTA siyah-mavi 492.113.55
ORRSTA altın sarısı-sarı 492.113.60
GUNNARED bej 292.113.37
GUNNARED koyu yeşil 092.113.43
GUNNARED orta gri 792.113.49
TALLMYRA siyah/gri 592.536.08 

VIMLE 2’li kanepe.
Toplam ölçü: G171×D98×Y80 cm. 

ORRSTA siyah-mavi 292.052.99
ORRSTA altın sarısı-sarı 392.053.31
GUNNARED bej 292.052.37
GUNNARED koyu yeşil 392.052.65
GUNNARED orta gri 592.052.93
TALLMYRA siyah/gri 592.535.90

VIMLE 3’lü kanepe.
Toplam ölçü: G241×D98×Y80 cm.

ORRSTA siyah-mavi 592.069.14
ORRSTA altın sarısı-sarı 492.069.19
GUNNARED bej 492.068.96
GUNNARED koyu yeşil 092.069.02
GUNNARED orta gri 792.069.08
TALLMYRA siyah/gri 292.535.96

VIMLE 3’lü kanepe, baş destekli.
Toplam ölçü: G241xD98xY100 cm.

ORRSTA siyah-mavi 592.566.59
ORRSTA altın sarısı-sarı 592.566.64
GUNNARED bej 392.566.41
GUNNARED koyu yeşil 092.566.47
GUNNARED orta gri 892.566.53
TALLMYRA siyah/gri 392.566.22
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VIMLE 2’li kanepe ve uzanma koltuğu, baş destekli.
Toplam ölçü:  G252×D164×Y100 cm.

ORRSTA siyah-mavi 892.567.14
ORRSTA altın sarısı-sarı 992.567.23 
GUNNARED bej 992.566.95
GUNNARED koyu yeşil 392.567.02
GUNNARED orta gri 092.567.08
TALLMYRA siyah/gri 492.566.69

VIMLE 3’lü kanepe ve uzanma koltuğu.
Toplam ölçü: G322×D98/164×Y80 cm. 

ORRSTA siyah-mavi 192.070.72
ORRSTA altın sarısı-sarı 092.070.77
GUNNARED bej 992.070.54
GUNNARED koyu yeşil 692.070.60
GUNNARED orta gri 392.070.66
TALLMYRA siyah/gri 392.536.14

KOMBİNASYONLAR

VIMLE 2’li kanepe ve uzanma koltuğu.
Toplam ölçü: Total size: G252×D164×Y80 cm. 

ORRSTA siyah-mavi 892.070.16
ORRSTA altın sarısı-sarı 892.070.21
GUNNARED bej 892.069.98
GUNNARED koyu yeşil 492.070.04
GUNNARED orta gri 192.070.10
TALLMYRA siyah/gri 892.536.02

VIMLE köşe kanepe, 3 kişilik.
Toplam ölçü: Total size: G179/237×D98×Y80 cm.

ORRSTA siyah-mavi 192.115.64
ORRSTA altın sarısı-sarı 092.115.69
GUNNARED bej 892.115.46
GUNNARED koyu yeşil 692.115.52
GUNNARED orta gri 392.115.58
TALLMYRA siyah/gri 692.535.42
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KOMBİNASYONLAR

VIMLE köşe kanepe 5 kişilik.
Toplam ölçü: G192×D319×Y80 cm. 

ORRSTA siyah-mavi 492.114.78
ORRSTA altın sarısı-sarı 492.114.83
GUNNARED bej 292.114.60
GUNNARED koyu yeşil 992.114.66
GUNNARED orta gri 792.114.72
TALLMYRA siyah/gri 892.535.60

VIMLE köşe kanepe, 4 kişilik.
Toplam ölçü: G249×D249×Y80 cm. 

ORRSTA siyah-mavi 092.113.95
ORRSTA altın sarısı-sarı 892.114.00
GUNNARED bej 892.113.77
GUNNARED koyu yeşil 692.113.83
GUNNARED orta gri 392.113.89
TALLMYRA siyah/gri 392.535.48

VIMLE köşe kanepe, 4 kişilik.
Toplam ölçü: G235/249×D98×Y80 cm.

ORRSTA siyah-mavi 792.115.18
ORRSTA altın sarısı-sarı 792.115.23
GUNNARED bej 592.115.00
GUNNARED koyu yeşil 292.115.06
GUNNARED orta gri 092.115.12
TALLMYRA siyah/gri 192.535.54

VIMLE köşe kanepe, 4 kişilik, baş destekli.
Toplam ölçü: G235/249xD98xY100 cm.

ORRSTA siyah-mavi 392.567.83
ORRSTA altın sarısı-sarı 292.567.88
GUNNARED bej 092.567.65
GUNNARED koyu yeşil 892.567.71
GUNNARED orta gri 592.567.77
TALLMYRA siyah/gri 592.567.39
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KOMBİNASYONLAR

VIMLE u şeklinde köşe kanepe, 6 kişilik.
Toplam ölçü: Total size: G327×D249×Y80 cm.

ORRSTA siyah-mavi 592.116.04
ORRSTA altın sarısı-sarı 492.116.09
GUNNARED bej 492.115.86
GUNNARED koyu yeşil 292.115.92
GUNNARED orta gri 992.115.98
TALLMYRA siyah/gri 092.536.20

VIMLE köşe kanepe, 4 kişilik ve uzanma koltuğu.
Toplam ölçü: G330×D249×Y80 cm. 

ORRSTA siyah-mavi 492.114.35
ORRSTA altın sarısı-sarı 492.114.40
GUNNARED bej 292.114.17
GUNNARED koyu yeşil 092.114.23
GUNNARED orta gri 792.114.29
TALLMYRA siyah/gri 592.535.66
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TÜM PARÇALAR

VIMLE tekli oturma bölmesi, G71×D98×Y80 cm.

ORRSTA siyah-mavi 892.201.31
ORRSTA altın sarısı-sarı 792.201.36
GUNNARED bej 792.201.03
GUNNARED koyu yeşil 492.201.09
GUNNARED orta gri 192.201.15
TALLMYRA siyah/gri 692.535.18

VIMLE 2’li oturma bölmesi, G141×D98×Y80 cm.

ORRSTA siyah-mavi 692.195.05
ORRSTA altın sarısı-sarı 692.195.10
GUNNARED bej 792.194.87
GUNNARED koyu yeşil 592.194.93
GUNNARED orta gri 292.194.99 
TALLMYRA siyah/gri 492.535.24

VIMLE 3’lü oturma bölmesi, G211×D98×Y80 cm.

ORRSTA siyah-mavi 092.194.57
ORRSTA altın sarısı-sarı 092.194.62
GUNNARED bej 492.194.41
GUNNARED koyu yeşil 592.194.45
GUNNARED orta gri 392.194.51
TALLMYRA siyah/gri 192.535.30

VIMLE uzanma koltuğu bölmesi, 
G81×D164×Y80 cm.
ORRSTA siyah-mavi 591.975.99
ORRSTA altın sarısı-sarı 691.976.12
GUNNARED bej 591.974.48
GUNNARED koyu yeşil 591.975.75
GUNNARED orta gri 091.975.87
TALLMYRA siyah/gri 392.535.72

VIMLE köşe bölmesi, G93×D93×Y80 cm.

ORRSTA siyah-mavi 292.200.11
ORRSTA altın sarısı-sarı 192.200.16
GUNNARED bej 092.199.33
GUNNARED koyu yeşil 792.199.39
GUNNARED orta gri 492.199.45
TALLMYRA siyah/gri 092.535.78

VIMLE kolçak, G15×D93×Y61 cm.

ORRSTA siyah-mavi 992.200.41
ORRSTA altın sarısı-sarı 892.200.46
GUNNARED bej 792.200.23
GUNNARED koyu yeşil 492.200.29
GUNNARED orta gri 192.200.35
TALLMYRA siyah/gri 892.535.36

VIMLE sandıklı ayak uzatma taburesi, 
G73×L98×Y45 cm.

ORRSTA siyah-mavi 792.054.52
ORRSTA altın sarısı-sarı 692.054.57
GUNNARED bej 592.054.34
GUNNARED koyu yeşil 292.054.40
GUNNARED orta gri 992.054.46
TALLMYRA siyah/gri 892.535.84

VIMLE baş desteği, G70xD13xY20 cm.

Gunnared bej 992.582.94
Gunnared koyu yeşil 092.58302
Gunnared orta gri 792.583.08
Orrsta siyah-mavi 592.583.14
Orrsta altın-sarı 492.583.19
Tallmyra siyah/gri 192.583.30
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Kumaşlarımız test edilmiştir
IKEA olarak kanepe ve koltuklarımızın döşeme kumaşlarını 
teste tabi tutarız. 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.

Washing instructions

Resistance 
to abrasion 
(cycles)

Light  
fastness 
(1–8)

ORRSTA: İki tonlu yapı. %65 polyester, %35 pamuk. Makinede 40°C’de yıkanabilir. 20.000 5

GUNNARED: Aynı tonlarda renk etkisine sahip düz dokuma. %100 polyester. Makinede 40°C’de yıkanabilir. 50.000 6

TALLMYRA: İki tonlu tüylü dokuma. 78% pamuk, 22% polyester. Makinede 40°C’de yıkanabilir. 30,000 5

BİLMEKTE FAYDA VAR

Farklı yönlerden dayanıklı
Zor testler kumaş kılıfların dayanıklılığını anlamanın önemli 
bir yolu olsa da, yeterli değildir. Dayanıklılık aynı zamanda 
malzemelere, imalata ve kullanım şekline de bağlıdır.  
Sık dokunmuş, kalın ve düz yüzeyli kumaşlar yıpranmaya 
karşı en dayanıklı kumaşlardır. Doğal ve sentetik elyaf 
karışımı kumaşlar yıpranmaya karşı sadece doğal elyafı 
kumaşlardan daha dayanıklıdır. İplik boyama kumaşlar 
baskılı desenlerden daha dayanıklıdır. Ayrıca kirli bir kılıf 
temiz bir kılıftan daha çabuk yıpranır. Tabii, kanepenizi 
kullanım şekliniz de kumaşın dayanıklılığını etkiler.
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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 düzeltme hakkını saklı tutar. Müşterilerimizin montaj kılavuzuna 
uygun olarak yaptığı montaj hataları sonucu meydana gelecek hasar ve zarardan IKEA 
Türkiye sorumlu değildir. 


