KAUPLEIÐBEININGAR

KIVIK

Sófar

EININGAR

Tveggja sæta sófi
Þriggja sæta sófi
Legubekkur
Skemill með hirslu

Laust áklæði

Úrval áklæða

Áklæði má þvo

Úrval áklæða

Skemill með hirslu

Þægilegur sófi á heillandi verði
KIVIK sófalínan er hönnuð fyrir fólk sem vill aukin þægindi án
þess að það kosti meira en nauðsynlegt er. Við hönnunina var
hugsað út í hvert smáatriði til að gera KIVIK sófana eins þægilega
og hægt er. Þú getur líka raðað einingum úr sófalínunni saman á
mismunandi vegu svo það hæfi smekk þínum og heimili. Þannig
færð þú alltaf pláss til að slaka á
Lagar sig að þér og veitir stuðning
Í sætispúðum KIVIK sófanna er lag af minnissvampi sem lagar
sig að líkamanum og veitir þægilegan stuðning þar sem þörf er
á. Breiðir armarnir eru með mjúkri fyllingu sem gott er að hvíla
höfuðið eða sitja á. Einnig er hægt að bæta við legubekk og
skemli til að búa til sófa þar sem virkilega er hægt að teygja úr
sér. Þannig getur þú verið viss um að fá mestu þægindin.
Veldu þína eigin samsetningu
Þú getur léttilega lagað KIVIK sætalínuna að heimili þínu og
þörfum. Þú getur til dæmis bætt legubekk við tveggja- eða þ
 riggja
sæta sófa fyrir aukið rými og þægindi, eða notað legubekkinn
stakan til að fá frekari sveigjanleika. Það eru ótal möguleikar á
samsetningu sem hentar þínu heimili.

Vörur sem sýndar eru hér gætu verið ófáanlegar tímabundið í versluninni.
Vinsamlega hafðu samband við starfsfólk okkar eða kíktu á IKEA.is til að fá meiri upplýsingar.
Til að fá ítarlegri upplýsingar um vörurnar er hægt að skoða verðmiðann á vörunni eða vefinn okkar.
Allar einingar þarf að setja saman.

SAMSETNINGAR

KIVIK tveggja sæta sófi
Heildarmál: B190×D95×H83 cm

KIVIK þriggja sæta sófi
Heildarmál: B228×D95×H83 cm

Þessi samsetning:

Þessi samsetning:

BORRED grágrænt

591.840.21*

BORRED grágrænt

491.840.31*

ORRSTA ljósgrátt

490.114.17*

ORRSTA ljósgrátt

990.114.29*

ORRSTA rautt

392.529.64*

ORRSTA rautt

292.529.74*

HILLARED kolgrátt

491.936.67*

HILLARED kolgrátt

391.936.77*

HILLARED drappað

791.943.97*

HILLARED drappað

491.944.07*

HILLARED dökkblátt

491.937.33*

HILLARED dökkblátt

091.937.54*

LEJDE grátt/svart

992.917.88*

LEJDE grátt/svart

792.917.89*

GRANN/BOMSTAD svart

601.985.88

GRANN/BOMSTAD svart

001.985.91

KIVIK þriggja sæta sófi með legubekk
Heildarmál: B280×D163×H83 cm
Þessi samsetning:
BORRED grágrænt

591.840.16*

ORRSTA ljósgrátt

790.114.11*

ORRSTA rautt

392.529.59*

HILLARED kolgrátt

591.936.62*

HILLARED drappað

091.943.91*

HILLARED dökkblátt

491.937.28*

LEJDE grátt/svart

892.917.41*

GRANN/BOMSTAD svart

298.943.77*

* Samsetningarnúmer. Nánari upplýsingar fást í versluninni.
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GOTT AÐ VITA
TAUSÓFAR
Efnið í áklæðunum hefur verið prófað
Við prófum efnið sem við notum í áklæðin á sófana og
hægindastólana okkar til að vera viss um að það endist
vel. Við prófum þol efnisins fyrir eyðingu með því að láta
vél nudda því við annað efni með afli. Efni sem þolir 15.000
umferðir er hentugt á húsgögn sem þurfa að þola daglega
notkun – og ef það þolir meira en 30.000 umferðir, er það
mjög endingargott. Öll efni eru viðkvæm fyrir sólarljósi og
þess vegna prófum við líka hversu lengi efnið okkar endist
áður en það upplitast.

Endingargott á mismunandi hátt
Strangar prófanir eru nauðsynlegar til að athuga hversu
vel efnið endist, en þær segja ekki alla söguna. Endingin
fer líka eftir því úr hverju efnið eru unnið, vefnaðinum og hvernig það er notað. Þungt, slétt og þéttofið
efni þolir meira. Efni sem er úr blöndu af náttúrulegum
og gerviefnum þolir meira en efni sem er einungis úr
náttúrulegum trefjum. Þráðlitað efni þolir meira en
áprentað efni. Óhreint efni eyðist meira en hreint. Svo
skiptir a
 uðvitað líka máli hvernig sófinn er notaður.

BORRED: Mjúkt örtrefjaefni með fíngerðri blandaðri áferð.

Þvottaleiðbeiningar

Nuddpróf
(umferðir)

Ljósfesta
(0-6)

Má þvo í vél á 40°C.

20.000

5

ORRSTA: Fíngert efni í tveimur litatónum.

Má þvo í vél á 40°C.

20.000

5

HILLARED: Fjöltrefjablanda, þráðlitað.

Má þvo í vél á 40°C.

30.000

5

LEJDE: Bómullar- og pólýesterblanda.

Má þvo í vél á 40°C.

30.000

5

LEÐURSÓFAR

1

2

KIVIK úr ekta leðri og húðuðu efni
KIVIK leðursófinn er klæddur blöndu af 1,6 mm GRANN gæðaleðri, sem er
mjúkt og endingargott, og BOMSTAD húðuðu efni, sem lítur út og er viðkomu
eins og leður en kostar mun minna. Þess vegna notar IKEA oft blöndu af
báðum gerðum, þar sem leður er á þeim svæðum sem verða fyrir álagi, eins
og sessr og armar (1), og húðað efni á ytra byrði sófans (2).

Húðað efni
Húðað efni er með pólýúretanlagi með þunnri verndandi húð sem hægt er
að hleypa upp svo það lítur út eins og leður. Það er sterkt og endingargott
efni og mjög auðvelt í umhirðu – ryksugaðu það bara með mjúkum bursta og
þurrkaðu af með rökum klút.

Gæðaleður
Náttúrulegar misfellur á skinninu eru sýnilegar þar sem leðrið er aðeins
meðhöndlað með litaðri húð til að vernda það. Leðrið mun fá á sig fallega
áferð með tímanum og það er auðvelt í umhirðu. Það þarf einungis að ryksuga
reglulega og meðhöndla með ABSORB leðurhreinsiefnum til að halda leðrinu
mjúku, lipru og fallegu.

Ending
Allar tegundir af leðri og húðuðum efnum hafa verið meðhöndlaðar til að
vernda þær og auðvelda umhirðu. Þær hafa líka allar staðist prófanir sem
meta styrk, teygjanleika og litfestu, svo þú getur notið nýja sófans um
ókomin ár.
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ALLAR EININGAR

Skemill
með hirslu

Legubekkur

Tveggja
sæta sófi

Þriggja
sæta sófi

90×70×43

90×163×83

190×95×83

228×95×83

BORRED grágrænt

791.840.01*

291.839.85*

591.840.21*

491.840.31*

ORRSTA ljósgrátt

790.113.93*

790.113.88*

490.114.17*

990.114.29*

ORRSTA rautt

592.529.44*

692.529.29*

392.529.64*

292.529.74*

HILLARED kolgrátt

691.936.47*

791.936.18*

491.936.67*

391.936.77*

HILLARED drappað

191.943.76*

391.943.61*

791.943.97*

491.944.07*

HILLARED dökkblátt

691.937.13*

991.936.98*

491.937.33*

091.937.54*

LEJDE grátt/svart

092.917.40*

492.917.38*

992.917.88*

792.917.89*

BORRED grágrænt

103.429.27

803.429.19

303.429.31

403.429.35

ORRSTA ljósgrátt

202.786.57

102.786.53

502.786.65

702.786.69

ORRSTA rautt

804.139.02

504.138.47

804.139.21

404.139.37

HILLARED kolgrátt

303.489.09

003.489.01

503.489.13

603.489.17

HILLARED drappað

803.488.55

803.488.79

203.488.63

503.488.71

HILLARED dökkblátt

003.488.59

003.488.83

303.488.67

603.488.75

LEJDE grátt/svart

504.367.16

304.367.17

004.367.14

704.367.15

301.985.99

101.986.04

601.985.88

001.985.91

BreiddxDýptxHæð í cm.
Sófi með áklæði

Aukaáklæði

Sófi klæddur leðri og húðuðu áklæði
GRANN/BOMSTAD svart

* Samsetningarnúmer. Nánari upplýsingar fást í versluninni.
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