PANDUAN PEMBELIAN

Pindai untuk selengkapnya

KIVIK

Seri tempat duduk
MODEL

Bangku kaki dengan
penyimpanan
Chaise longue
Sofa 2 dudukan
Sofa 3 dudukan

Sarung yang dapat dilepas

Sarung tetap

Penyimpanan di dalam
bangku kak

Pilihan sarung

Sofa nyaman dengan harga menarik
Seri tempat duduk KIVIK dibuat untuk orang-orang yang
menginginkan tempat duduk ekstra nyaman, tanpa biaya lebih. Setiap
detail, luar dan dalam, disesuaikan untuk memberi Anda kenyamanan semaksimal mungkin. Anda juga dapat menggabungkan
bagian-bagian berbeda dalam seri dengan cara yang berbeda sesuai
dengan gaya dan rumah Anda. Dengan cara ini, Anda selalu memiliki ruang
untuk bersantai.

Kulit dan kain dilapisi

Sarung yang dapat dicuci

Seri tempat duduk KIVIK memiliki
garansi 10 tahun. Baca lebih lanjut
di brosur garansi.

Mengikuti tubuh Anda dan memberi dukungan
Bantal kursi seri tempat duduk KIVIK memiliki lapisan busa memori lembut
yang mengikuti kontur tubuh Anda dan memberi dukungan yang nyaman
di tempat Anda membutuhkannya. Lengan kursi yang lebar memiliki bantalan tebal yang bagus untuk menahan leher Anda atau untuk diduduki. Jika
Anda memilih untuk menambah chaise longue dan bangku kaki, Anda akan
memiliki kombinasi yang bisa untuk benar-benar bersantai. Maka Anda
akan mendapatkan kenyamanan maksimal.
Pilih kombinasi Anda sendiri
Sangat mudah untuk menyesuaikan seri tempat duduk KIVIK agar sesuai
dengan rumah dan kebutuhan Anda. Anda dapat, misalnya, menggabungkan sofa dengan chaise longue yang luas untuk ruang
ekstra dan kenyamanan. Jika Anda menginginkan kombinasi yang
lebih kecil, Anda dapat menggunakan satu bagian kursi tanpa sandaran
tangan - dan menggabungkannya dengan beberapa bagian satu kursi atau
chaise longue. Anda memiliki setiap kemungkinan
untuk menciptakan solusi pribadi Anda sendiri!

Tidak semua produk (yang ditampilkan di sini) tersedia di toko. Silakan hubungi staf kami
atau lihat di www.IKEA.co.id untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih detail tentang produk, silakan lihat
label harga dan Internet. Semua unit harus dirakit.
IKEA Indonesia berhak melakukan penyesuaian harga, mengoreksi kesalahan harga, atau salah cetak, berdasarkan
perubahan apa pun yang berada di luar kendali kami yang sewajarnya.
IKEA Indonesia berusaha memastikan bahwa semua informasi benar saat dicetak

KOMBINASI

KIVIK Sofa 2 dudukan
Ukuran keseluruhan: L190×K95×T83 cm

KIVIK Sofa 3 dudukan
Ukuran keseluruhan: L228×K95×T83 cm

Harga total termasuk sarung

Harga total termasuk sarung

Orrsta abu-abu muda

290.114.18

Rp

4.495.000

Orrsta abu-abu muda

790.114.30

Rp

5.495.000

Skiftebo abu-abu tua

093.055.77

Rp

4.995.000

Skiftebo abu-abu tua

093.055.82

Rp

5.995.000

HILLARED antrasit

291.936.68

Rp

5.995.000

HILLARED antrasit

191.936.78

Rp

6.995.000

HILLARED krem

591.943.98

Rp

5.995.000

HILLARED krem

291.944.08

Rp

6.995.000

HILLARED biru tua

291.937.34

Rp

5.995.000

HILLARED biru tua

791.937.55

Rp

6.995.000

Grann/Bomstad hitam

401.985.89

Rp

15.995.000

Grann/Bomstad hitam

801.985.92

Rp

KIVIK Sofa 3 dudukan dengan chaise lounge
Ukuran keseluruhan: L280×K163×T83 cm
Harga total termasuk sarung
Orrsta abu-abu muda

590.114.12

Rp

8.990.000

Skiftebo abu-abu tua

393.055.71

Rp

9.990.000

HILLARED antrasit

391.936.63

Rp

HILLARED krem

891.943.92

Rp

HILLARED biru tua

291.937.29

Rp

Grann/Bomstad hitam

998.943.74

Rp

11.990.000
11.990.000
11.990.000
27.990.000
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17.995.000

PENTING UNTUK DIKETAHUI

Kain kami telah diuji
Di IKEA, kami menguji kain sarung sofa dan kursi sehingga Anda
dapat memastikannya tahan lama. Kemampuan kain untuk
menahan abrasi diuji dengan menggunakan mesin untuk menggosoknya ke kain lain sambil menerapkan tekanan yang kuat.
Sebuah kain yang dapat menahan 15.000 siklus cocok untuk
perabot yang digunakan sehari-hari di rumah - dan jika itu bisa
bertahan lebih dari 30.000 siklus, perabot itu sangat tahan
terhadap abrasi. Semua kain sensitif terhadap sinar matahari,
itulah sebabnya kami juga memeriksa apakah kain kami tahan
proses pemudaran secara efektif.

Tahan lama dengan berbagai cara
Melakukan tes yang keras adalah cara penting untuk memeriksa
ketahanan kain sarung kami, tapi mereka tidak menceritakan
keseluruhan ceritanya. Ketahanan juga tergantung pada bahan,
konstruksi serta cara penggunaan. Kain tenun yang padat dan
berat dengan permukaan datar paling tahan terhadap abrasi.
Kain dengan campuran serat alami dan sintetis dapat menahan
abrasi lebih baik daripada kain hanya dengan serat alami. Kain
dengan benang yang dicelup lebih tahan lama daripada kain
dengan pola cetak. Dan sarung yang kotor lebih cepat usang
daripada yang bersih. Kain juga dipengaruhi oleh cara Anda
menggunakan sofa Anda.

Instruksi pencucian

Ketahanan
terhadap
abrasi(siklus)

Tingkat
daya tahan
luntur
(0-6)

HILLARED: 55% Katun, 25% poliester, 12% viscose/rayon, 8% linen.

Dapat dicuci dengan mesin pada
suhu 40°C.

30,000

5

SKIFTEBO: 100% poliester.

Dapat dicuci dengan mesin pada
suhu 40°C.

35,000

5

ORRSTA: 35% katun, 65% poliester.

Dapat dicuci dengan mesin pada
suhu 40°C.

20,000

5

SOFA KULIT

1

2

KIVIK bahan kulit dan kain dilapisi
Sofa kulit KIVIK adalah campuran dari kulit asli GRANN 1,6 mm, yang merupakan
kulit lembut dan berkualitas tinggi dan kain dilapisi BOMSTAD, dengan tampilan
dan kesan kulit berbiaya lebih rendah. Inilah sebabnya mengapa IKEA sering menggunakan kombinasi keduanya, dengan kulit asli pada permukaan dengan kontak
langsung seperti permukaan tempat duduk dan sandaran tangan (1), dan kain yang
dilapisi pada permukaan lain (2).

Kain berlapis
Kain berlapis adalah bahan kain dengan lapisan, yang dapat dirajut agar terlihat
seperti kulit. Ini adalah bahan yang kuat dan tahan lama dan sangat mudah dirawat cukup gunakan vacuum permukaan menggunakan sikat
lembut pada vacuum cleaner Anda lalu lap dengan kain basah.
Daya tahan
Semua kulit dan kain berlapis kami yang berbeda telah dilapisi untuk
melindunginya serta membuatnya mudah bagi Anda untuk dirawat. Semua juga
telah diuji dan diakui akan daya tahannya terhadap sobekan, fleksibilitas serta tahan
terhadap luntur, sehingga Anda dapat yakin Anda akan menikmati sofa atau kursi
baru Anda selama bertahun-tahun yang akan datang.

Kulit asli
Variasi alami pada kulit terlihat, karena hanya diberi lapisan permukaan ringan
untuk perlindungan. Kulit akan mendapatkan efek patina yang indah dari waktu ke
waktu dan mudah untuk dirawat.
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

LebarxDalamxTinggi dalam cm

Bangku kaki dengan
penyimpanan

Chaise longue

Sofa 2 dudukan

Sofa 3 dudukan

90×70×43

90×163×83

190×95×83

228×95×83

Lengkap dengan sarung
ORRSTA abu-abu muda

Rp

2.295.000

Rp

4.495.000

Rp

4.495.000

Rp

5.495.000

SKIFTEBO abu-abu tua

Rp

2.795.000

Rp

4.995.000

Rp

4.995.000

Rp

5.995.000

HILLARED antrasit

Rp

2.995.000

Rp

5.995.000

Rp

5.995.000

Rp

6.995.000

HILLARED krem

Rp

2.995.000

Rp

5.995.000

Rp

5.995.000

Rp

6.995.000

HILLARED biru tua

Rp

2.995.000

Rp

5.995.000

Rp

5.995.000

Rp

6.995.000

ORRSTA abu-abu muda

Rp

500.000

Rp

1.000.000

Rp

1.200.000

Rp

1.500.000

SKIFTEBO abu-abu tua

Rp

1.000.000

Rp

1.500.000

Rp

1.700.000

Rp

2.000.000

HILLARED antrasit

Rp

1.200.000

Rp

2.500.000

Rp

2.700.000

Rp

3.000.000

HILLARED krem

Rp

1.200.000

Rp

2.500.000

Rp

2.700.000

Rp

3.000.000

HILLARED biru tua

Rp

1.200.000

Rp

2.500.000

Rp

2.700.000

Rp

3.000.000

Rp

4.995.000

Rp

11.995.000

Rp

15.995.000

Rp

17.995.000

Ekstra sarung

Lengkap dengan sarung kulit tetap
GRANN hitam
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