Pindai untuk selengkapnya

PANDUAN PEMBELIAN

KLIPPAN
Sofa

MODEL

Sofa 2 dudukan

Sarung yang dapat dilepas,
dan dicuci

Pilihan sarung

Sarung yang dapat dicuci

Tersedia dalam Kain berlapis

Sofa KLIPPAN memiliki garansi 10
tahun. Baca lebih lanjut di brosur
garansi.

Perbarui sofa favorit Anda
KLIPPAN adalah klasik populer. Sofa ini memiliki pegas logam yang
tahan lama dan memberikan kenyamanan empuk pada sofa, serta
desain yang sesuai dengan sebagian besar rumah. Sofa kain dilengkapi
dengan bingkai yang belum dirakit, membuat paket lebih kecil dan
lebih mudah bagi Anda untuk membawanya pulang. Sebagian besar
sarung dapat dicuci dan dijual terpisah - Anda mungkin ingin membeli
beberapa sehingga Anda dapat mengubahnya sesuai suasana hati
Anda. Sofa kain berlapis memiliki sarung tetap dan terpasang sepenuhnya dalam satu paket.
Sofa untuk semua orang
Pegas logam yang tahan lama memberikan kenyamanan empuk pada
sofa dan memastikan kursi memiliki masa hidup yang panjang. Jika
Anda menginginkan momen ekstra nyaman di KLIPPAN, tambahkan
bantal, selimut - dan apa pun yang Anda suka.

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.

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
lebih dari 30.000 siklus, perabot itu sangat tahan terhadap
abrasi. Semua kain sensitif terhadap sinar matahari, itulah
sebabnya kami juga memeriksa bahwa kain kami tahan proses
pemudaran secara efektif.

Tahan lama dengan berbagai cara
Tes yang sulit 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 mencuci

Ketahanan
terhadap
abrasi (siklus)

tingkat
daya tahan
luntur (1-8)

KABUSA: Tenunan polos. 100% poliester.

Bisa dicuci dengan mesin pada
suhu 40 ° C.

25,000

5

RADBYN: 100% katun.

Bisa dicuci dengan mesin pada
suhu 40 ° C.

25,000

5

ROTEBRO: 100% katun.

Bisa dicuci dengan mesin pada
suhu 40 ° C.

25,000

5

STORVETRA: 100% katun.

Bisa dicuci dengan mesin pada
suhu 40 ° C.

25,000

5

VISSLE: 100% poliester (min. 90% daur ulang), cover benang dope dicelup, dengan bahan yang tahan
lama dengan nuansa lembut, tenunan halus dan efek dua warna yang bagus.

Bisa dicuci dengan mesin pada
suhu 40 ° C.

50,000

5

BOMSTAD: Sarung kain tetap tahan pakai dengan dasar katun dan poliester serta dengan lapisan
permukaan poliurethena. Sarung memiliki tampilan dan kesan yang serupa dengan kulit dan sangat
mudah untuk dirawat dan dibersihkan.

Vakum bersih dengan sikat
lembut dan bersihkan dengan
lap basah

50,000

5

SEMUA BAGIAN DAN			
HARGA
LebarxDalamxTinggi dalam cm

2-seat sofa
180×88×66 cm

Lengkap dengan sarung
VISSLE abu-abu

Rp

2.895.000

VISSLE kuning-hijau

Rp

2.895.000

KABUSA abu-abu tua

Rp

3.195.000

RADBYN hijau/putih
ROTEBRO aneka warna

Rp

3.595.000
3.595.000

STORVRETA merah/putih

Rp

3.595.000

VISSLE abu-abu

Rp

500.000

VISSLE kuning-hijau

Rp

500.000

KABUSA abu-abu tua

Rp

800.000

RADBYN hijau/putih

Rp

ROTEBRO aneka warna
STORVRETA merah/putih

Rp

Rp

Sarung ekstra

Kain berlapis
Kain berlapis merupakan bahan kain dengan lapisan, yang
dapat di-emboss agar terlihat seperti kulit. Bahan ini kuat dan
tahan pakai serta mudah dirawat – cukup vakum permukaan
menggunakan sikat lembut pada pembersih vakum dan bersihkan dengan lap basah.
Kain berlapis kami telah dilapisi untuk melindungi dan membuatnya mudah dirawat. Semua telah diuji dan disetujui untuk
kekuatan, fleksibilitas dan ketahanan terhadap luntur akibat
cahaya, sehingga Anda dapat menikmati sofa baru selama
bertahun-tahun mendatang.
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1.200.000
1.200.000
1.200.000

Rp

Lengkap dengan sarung
kain yang dilapisi*
BOMSTAD hitam
*Total Lebar × Dalam × Tinggi untuk sofa
2 dudukan dengan sarung kain berlapis:
177×88×66 cm.

2

Rp

4.995.000

