
MODELLEN
Voetenbank met opbergruimte 
Chaise longue 
Hoekelement
2-zitsbank 
3-zitsbank 

Afneembare hoes

Opbergruimte in  
de voetenbank

Hoes/bekleding naar keuze 

Echt leder/gecoate stof

Wasbare hoes

Voor meer info over deze  
garantie, raadpleeg 
onze garantiebrochure.

KOOPHULP

KIVIK
zitbankenserie

Comfortabele, prettig geprijsde zitbank
De KIVIK zitbank is gemaakt voor wie comfortabel wil zitten, maar 
toch niet meer wil betalen dan noodzakelijk. Elk detail, zowel aan de 
binnen- als aan de buitenkant, is erop gericht om je zoveel mogelijk 
comfort te bieden. De verschillende onderdelen van de serie kunnen 
bovendien op verschillende manieren worden gecombineerd, zodat 
ze overal kunnen worden gebruikt. Op die manier heb je altijd ergens 
een plek om te ontspannen.

Vormt zich naar je lichaam en ondersteunt
De zitkussens van de KIVIK zitbank hebben een zachte laag 
zogenaamd ‘memory foam’ dat zich naar het lichaam vormt en 
comfortabele steun biedt waar nodig. De brede armleuningen 
hebben een dikke vulling, waarop je kan zitten of je hoofd kan laten 
rusten. Kies je een chaise longue en een voetenbank erbij, dan krijg je 
een combinatie waarop je zelfs kan gaan liggen. 
Ook de zitbank biedt uiteraard een maximaal comfort.

Kies je eigen combinatie
De KIVIK zitbank is eenvoudig aan te passen aan de ruimte en de 
behoefte. Combineer de zitbanken bijvoorbeeld met een ruime chaise 
longue voor extra plaats en comfort of voeg een hoekelement toe om 
een nog grotere combinatie te creëren met zoveel zitplaatsen als jij 
wil. Als je een kleinere combinatie wilt, kan je ook een zitelement 
zonder armleuning kiezen – en dat met meer zitelementen of met een 
chaise longue combineren. 
Er zijn diverse mogelijkheden om je eigen combinatie samen te 
stellen!

Mogelijk zijn niet alle (hier getoonde) producten verkrijgbaar in het woonwarenhuis. Spreek een  
medewerker aan of kijk op IKEA.be voor meer informatie. Kijk voor gedetailleerde productinformatie  
op het prijskaartje of op de website. Sommige elementen moeten gemonteerd worden.
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COMBINATIES

KIVIK 2-zitsbank
Afmetingen: 190×95×83 cm.

Totale prijs incl. hoes
Orrsta lichtgrijs 490.114.17 379,-
Orrsta rood 392.529.64 379,-
Skiftebo donkergrijs 193.055.72 389,-
Hillared antraciet 491.936.67 399,-
Hillared beige 791.943.97 399,-
Hillared donkerblauw 491.937.33 399,-
Grann/Bomstad zwart  601.985.88 899,-
Grann/Bomstad donkerbruin 902.006.41 899,-

KIVIK 3-zitsbank
Afmetingen: 228×95×83 cm.

Totale prijs incl. hoes
Orrsta lichtgrijs 990.114.29 429,-
Orrsta rood 292.529.74 429,-
Skiftebo donkergrijs 293.055.81 439,-
Hillared antraciet 391.936.77 449,-
Hillared beige 491.944.07 449,-
Hillared donkerblauw 091.937.54 449,-
Grann/Bomstad zwart  001.985.91 999,-
Grann/Bomstad donkerbruin 502.006.43 999,-

KIVIK 3-zitsbank met chaise longue 
Afmetingen: 280×163×83 cm.

Totale prijs incl. hoes
Orrsta lichtgrijs 790.114.11 699,-
Orrsta rood 392.529.59 699,-
Skiftebo donkergrijs 193.055.67 739,-
Hillared antraciet 591.936.62 799,-
Hillared beige 091.943.91 799,-
Hillared donkerblauw 491.937.28 799,-
Grann/Bomstad zwart  298.943.77 1.599,-
Grann/Bomstad donkerbruin 199.046.97 1.599,-

KIVIK hoekbank 5-zit 
Afmetingen: 297×257×83 cm.

Totale prijs incl. hoes
Orrsta lichtgrijs 490.699.03 969,-
Orrsta rood 792.529.19 969,-
Skiftebo donkergrijs 893.055.35 979,-
Hillared antraciet 791.936.04 1.009,-
Hillared beige 491.943.51 1.009,-
Hillared donkerblauw 291.936.87 1.009,-
Grann/Bomstad zwart  990.661.91 1.999,-
Grann/Bomstad donkerbruin 790.662.72 1.999,-

KIVIK hoekbank 6-zit met chaise longue 
Afmetingen: 387×257×83 cm.

Totale prijs incl. hoes
Orrsta lichtgrijs 590.699.07 1.289,-
Orrsta rood 792.529.24 1.289,-
Skiftebo donkergrijs 393.055.47 1.329,-
Hillared antraciet 691.936.09 1.409,-
Hillared beige 391.943.56 1.409,-
Hillared donkerblauw 291.936.92 1.409,-
Grann/Bomstad zwart  790.671.63 2.699,-
Grann/Bomstad donkerbruin 890.671.67 2.699,-

KIVIK U-vormige bank 7-zit
Afmetingen: 368×257×83 cm.

Totale prijs incl. hoes
Orrsta lichtgrijs 490.699.17 1.509,-
Orrsta rood 492.529.54 1.509,-
Skiftebo donkergrijs 293.055.57 1.519,-
Hillared antraciet 591.936.57 1.569,-
Hillared beige 091.943.86 1.569,-
Hillared donkerblauw 591.937.23 1.569,-
Grann/Bomstad zwart  290.681.98 2.999,-
Grann/Bomstad donkerbruin 290.682.02 2.999,-
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Slijtvast op verschillende manieren
Zware tests zijn belangrijk om de slijtvastheid van onze 
stoffen bekleding en hoezen te controleren, maar dat is niet 
alles. Slijtvastheid is ook afhankelijk van de materia-len, de 
constructie en de manier waarop de stof wordt gebruikt. 
Zware, dichtgeweven stoffen met een vlak oppervlak zijn het 
meest slijtvast. Stoffen met een combinatie van natuurlijke 
en synthetische vezels zijn slijtvaster dan stoffen met enkel 
natuurlijke vezels. Garengeverfde stoffen zijn slijtvaster dan 
stoffen met prints. En een vuile hoes verslijt sneller dan een 
schone. Het gebruik van de zitbank heeft natuurlijk ook een 
invloed op de stof.

Onze stoffen worden getest
Bij IKEA testen we de stoffen bekleding en hoezen van onze 
zitbanken en fauteuils zodat je zeker bent dat ze slijtvast zijn. 
De slijtvastheid wordt machinaal getest door de stof van de 
bekleding of hoes tegen een andere stof te wrijven en tegelijk 
druk uit te oefenen. Een stof die tot 15.000 cycli kan doorstaan 
is geschikt voor meubelen voor dagelijks gebruik. Een stof is 
zeer slijtvast als ze meer dan 30.000 cycli verdraagt.  
Alle stoffen zijn gevoelig voor zonlicht. Daarom controleren we 
ook of onze stoffen niet te snel verbleken.

GOED OM TE WETEN

STOFFEN ZITBANKEN

LEDEREN ZITBANKEN

1 2

KIVIK in nerfleder en gecoate stof
De KIVIK lederen zitbank is bekleed met een mix van 1,6 mm dik 
Grann nerfleder, een zacht kwaliteitsleder, en Bomstad gecoate 
stof die eruitziet als leder en ook zo aanvoelt, maar minder 
kost. Daarom gebruikt IKEA vaak een combinatie van beide, 
waarbij leder gebruikt wordt op contactoppervlakken zoals de 
zitoppervlakken en de armleuningen (1), en gecoate stof op de 
andere oppervlakken (2).

Nerfleder
De natuurlijke variaties in de huid blijven zichtbaar omdat het 
leder alleen maar een lichte coating krijgt ter bescherming. 
Het leder krijgt na verloop van tijd een mooi patina en het is 
onderhoudsvriendelijk: stofzuig het leder regelmatig met de 
zachte borstel van je stofzuiger en behandel het met de ABSORB 
lederonderhoudset om het zacht, soepel en fris te houden.

Gecoate stof
Gecoate stof is textiel met een coating dat je kan bewerken 
om het op leder te laten lijken. Het is sterk, duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk materiaal: gewoon stofzuigen met de 
zachte borstel van de stofzuiger en afnemen met een vochtige 
doek.

Duurzaamheid
Alle IKEA ledersoorten en gecoate stoffen zijn behandeld zodat 
ze goed beschermd en onderhoudsvriendelijk zijn. 
Ze zijn ook stuk voor stuk geslaagd voor tests op het gebied van 
scheursterkte, flexibiliteit en kleurvastheid. Zo weet je dus zeker 
dat je jarenlang kan genieten van je nieuwe zitbank of fauteuil.

Wasvoorschriften
Slijtvastheid 
(cycli) 

Lichtvast-
heidstest (0-6) 

Borred: zachte microvezelstructuur met subtiel melange-effect. Machinewasbaar op 40°C. 20.000 5

Hillared: garengeverfde, gemengde multivezel met structuur. Machinewasbaar op 40°C. 30.000 5

Orrsta: Slijtvaste hoes in katoen en polyester met textuur. Machinewasbaar op 40°C. 20.000 5



Voetenbank met 
opbergruimte

Chaise longue 2-zitsbank 3-zitsbank Hoekelement

Breedte×Diepte×Hoogte (cm)  90×70×43 90×163×83 190×95×83 228×95×83 232×91×83

Compleet met  
stoffen hoes/bekleding
Skiftebo donkergrijs 139,- 350,- 389,- 439,- 540,-
Orrsta lichtgrijs 149,- 320,- 379,- 429,- 540,-
Orrsta rood 149,- 320,- 379,- 429,- 540,-
Hillared antraciet 169,- 400,- 399,- 449,- 560,-
Hillared beige 169,- 400,- 399,- 449,- 560,-
Hillared donkerblauw 169,- 400,- 399,- 449,- 560,-

Extra hoes
Skiftebo donkergrijs 39,- 100,- 119,- 149,- 130,-
Orrsta lichtgrijs 49,- 70,- 109,- 139,- 130,-
Orrsta rood 49,- 70,- 109,- 139,- 130,-
Hillared antraciet 69,- 150,- 129,- 159,- 150,-
Hillared beige 69,- 150,- 129,- 159,- 150,-
Hillared donkerblauw 69,- 150,- 129,- 159,- 150,-

Compleet met  
vaste lederen bekleding*
Grann/Bomstad zwart 299,- 700,- 899,- 999,- 1.000,-
Grann/Bomstad donkerbruin 299,- 700,- 899,- 999,- 1.000,-

* Enkel verkrijgbaar op bestelling.

Goed om te weten
Het hoekelement is een hoekgedeelte + 2-zitsbank zonder armleuningen,  
en moet gecombineerd worden met een ander zitbankelement (met 
armleuning) om een hoekzitbank of een U-vormige zitbank te maken.
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