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Produktguide

KIVIK
Sofaserie
MODELLER

Puf med opbevaring
Hjørnesektion
Chaiselong
2-pers. sofa
3-pers. sofa

Aftageligt betræk

Opbevaring i puffen

Vælg betræk

Tekstil med lædermønster

Vaskbart betræk

Læs mere i
garantifolderen
sofaer og lænestole.

Komfortabel sofa til en attraktiv pris
KIVIK sofaserie er designet til mennesker, der ønsker sig en komfortabel sofa, der ikke koster mere end højst nødvendigt. Alle detaljer, både indvendigt og udvendigt, er udviklet for at gøre sofaen så
komfortabel som muligt. Du kan også kombinere delene i serien på
forskellige måder, der passer til dig og dit hjem. Så har du altid et
sted at slappe af.
Følger kroppens konturer og gi’r god støtte
Siddehynderne i KIVIK sofaserie er fremstillet med et lag memoryskum, der følger kroppens konturer og gi’r behagelig støtte, præcis
hvor du har brug for det. De brede armlæn har et tykt lag polstring,
så de er bløde både at hvile hovedet på og sidde på. Hvis du tilføjer
en chaiselong og en puf, kan du lægge dig rigtig godt til rette – og
du er sikker på at få optimal komfort.
Design din egen løsning
Det er nemt at tilpasse KIVIK sofaserie, så den passer til dit hjem
og dine behov. Du kan f.eks. kombinere sofaerne med en chaiselong
og få mere plads og større komfort. Eller tilføje hjørnesektionen for
en endnu større kombination til så mange mennesker som du
behøver. Du har masser af muligheder for at designe din egen
personlige løsning!

Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset.
Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.
Se detaljerede produktoplysninger på prislappen og på vores hjemmeside.
Alle dele skal samles.

KOMBINATIONER

KIVIK 2-pers. sofa
Samlet mål: B190×D95×H83 cm

KIVIK 3-pers. sofa
Samlet mål: B228×D95×H83 cm

Samlet pris inkl. betræk
BORRED grågrøn
ORRSTA lysegrå
ORRSTA rød
HILLARED antracit
HILLARED beige
HILLARED mørkeblå
LEJDE grå/sort
GRANN/BOMSTAD sort

Samlet pris inkl. betræk
591.840.21
490.114.17
392.529.64
491.936.67
791.943.97
491.937.33
992.917.88
601.985.88

2.699.2.999.2.999.3.499.3.499.3.499.3.699.6.299.-

BORRED grågrøn
ORRSTA lysegrå
ORRSTA rød
HILLARED antracit
HILLARED beige
HILLARED mørkeblå
LEJDE grå/sort
GRANN/BOMSTAD sort

KIVIK 3-pers. sofa med chaiselounge
Samlet mål: B280×D163×H83 cm

391.839.75
490.699.03
792.529.19
791.936.04
491.943.51
291.936.87
092.917.35

7.399.7.999.7.999.8.999.8.999.8.999.9.399.-

991.888.33
490.699.17
492.529.54
591.936.57
091.943.86
591.937.23
292.917.44

11.799.12.599.12.599.13.999.13.999.13.999.14.599.-

Samlet pris inkl. betræk
591.840.16
790.114.11
392.529.59
591.936.62
091.943.91
491.937.28
892.917.41
298.943.77

5.098.5.598.5.598.6.398.6.398.6.398.6.698.10.798.-

BORRED grågrøn
ORRSTA lysegrå
ORRSTA rød
HILLARED antracit
HILLARED beige
HILLARED mørkeblå
LEJDE grå/sort

KIVIK 6-pers. hjørnesofa med chaiselongue
Samlet mål: B387×D257×H83 cm

KIVIK 7-pers. U-formet sofa
Samlet mål: B368×D257×H83 cm

Samlet pris inkl. betræk
BORRED grågrøn
ORRSTA lysegrå
ORRSTA rød
HILLARED antracit
HILLARED beige
HILLARED mørkeblå
LEJDE grå/sort

2.999.3.399.3.399.3.999.3.999.3.999.4.199.6.699.-

KIVIK 5-pers. hjørnesofa
Samlet mål: B297×D257×H83 cm

Samlet pris inkl. betræk
BORRED grågrøn
ORRSTA lysegrå
ORRSTA rød
HILLARED antracit
HILLARED beige
HILLARED mørkeblå
LEJDE grå/sort
GRANN/BOMSTAD sort

491.840.31
990.114.29
292.529.74
391.936.77
491.944.07
091.937.54
792.917.89
001.985.91

Samlet pris inkl. betræk
391.839.80
590.699.07
792.529.24
691.936.09
391.943.56
291.936.92
692.917.37

9.798.10.598.10.598.11.898.11.898.11.898.12.398.-

BORRED grågrøn
ORRSTA lysegrå
ORRSTA rød
HILLARED antracit
HILLARED beige
HILLARED mørkeblå
LEJDE grå/sort
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GODT AT VIDE
Stofsofaer
Vores stof er blevet testet
I IKEA tester vi alle stofbetræk til vores sofaer og lænestole for at være sikre på, at de holder. Stoffets modstandsdygtighed over for slid testes ved hjælp af en maskine, der
gnider stoffet imod et andet stykke stof med et fast tryk.
Stof, der kan holde til 15.000 testcyklusser er velegnet til
møbler, der skal holde til livet derhjemme hver dag – og
hvis det kan holde til mere end 30.000 cyklusser, er det
meget slidstærkt. Alle typer stof er følsomme over for
sollys, og derfor tester vi også, at stoffet ikke falmer.

Slidstærk på forskellige måder
Det er vigtigt at gennemføre strenge test for at kontrollere
slidstyrken af vores stofbetræk, men det er ikke nok.
Slidstyrke afhænger også af materialer, konstruktion og
brug. Tykke og tætvævede tekstiler med en glat overflade
er mest modstandsdygtige over for slid. Stof fremstillet af
en blanding af naturfibre og syntetiske fibre kan bedre
modstå slid end stof, der udelukkende er fremstillet af
naturfibre. Gennemfarvet stof er mere holdbart end stof
med trykte mønstre. Og et snavset betræk bliver hurtigere
slidt end et rent. Stoffet bliver selvfølgelig også påvirket af,
hvordan du bruger sofaen.

Vaskeanvisninger

Modstandsdygtighed
Lysægthed
over for slid (cyklusser) (0-6)

ORRSTA: Blød mikrofiberstruktur med en diskret meleret effekt.

Kan maskinvaskes ved 40°.

20.000

5

BORRED: Diskret, to-tone-farvet struktur.

Kan maskinvaskes ved 40°.

20.000

5

HILLARED: Blanding af flere fibre med en gennemfarvet tone-i-tone struktur.

Kan maskinvaskes ved 40°.

30.000

5

LEJDE: Kraftig bomuld/polyester med flot struktur. Gennemfarvet med en let to-tone-effekt.

Kan maskinvaskes ved 40°.

30.000

5

Lædersofaer

1

2

KIVIK i læder og belagt tekstil
KIVIK lædersofa er fremstillet med en kombination af 1,6 mm GRANN kernelæder, som er blødt læder af høj kvalitet, og BOMSTAD belagt tekstil, der
føles og ser ud som læder, men til en lavere pris. Derfor bruger IKEA ofte en
kombination af de to typer: Kernelæder på direkte kontaktflader, f.eks. siddehynder og armlæn (1), og belagt tekstil på andre overflader (2).

Belagt tekstil
Belagt tekstil er tekstil med en belægning, der kan præges, så den ligner
læder. Det er et stærkt og holdbart materiale, som er meget nemt at vedligeholde. Det skal bare støvsuges med en blød støvsugerbørste og tørres af med
en fugtig klud.
Holdbarhed
Alt vores læder og belagte tekstil er behandlet for at beskytte det og gøre det
nemt at vedligeholde. Alt er også testet og godkendt i forhold til rivestyrke,
fleksibilitet og farveægthed, så du kan være sikker på at ha’ glæde af din nye
sofa eller lænestol i mange år.

Kernelæder
De naturlige variationer i læderet er synlige, fordi det kun har fået en tynd,
beskyttende overfladebehandling. Med årene får læderet en smuk patina,
og det er nemt at vedligeholde. Det skal bare støvsuges jævnligt og
behandles med ABSORB læderrengøringsmiddel for at holde læderet blødt,
smidigt og smukt.
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ALLE DELE OG PRISER

Puf med
opbevaring

Chaiselong

Hjørnesektion

2-pers. sofa

3-pers. sofa

90x70x43

90x163x83

232x91x83

190x95x83

228x95x83

BORRED grågrøn

200.-

400.-

800.-

600.-

700.-

ORRSTA lysegrå

300.-

600.-

1.000.-

900.-

1.100.-

ORRSTA rød

300.-

600.-

1.000.-

900.-

1.100.-

HILLARED antracit

600.-

900.-

1.400.-

1.400.-

1.700.-

HILLARED beige

600.-

900.-

1.400.-

1.400.-

1.700.-

HILLARED mørkeblå

600.-

900.-

1.400.-

1.400.-

1.700.-

LEJDE grå/sort

700.-

1.000.-

1.600.-

1.600.-

1.900.-

1.999.-

4.499.-

–

6.299.-

6.699.-

Bredde x Dybde x Højde (cm)
Ekstra betræk

Inkl. fast læderbetræk
GRANN sort

Godt at vide

Hjørnesektionen er et hjørne + en 2-pers. sofa uden
armlæn og skal sættes sammen med endnu en sofa (med
armlæn) for at lave en hjørnesofa eller en U-formet sofa.
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