
Uygun fiyata rahat bir kanepe
KIVIK kanepe serisi hem hesaplı hem rahat bir koltuk isteyen kişiler 
için tasarlandı. İç ve dış tüm ayrıntıları size daha fazla konfor sağlamayı 
amaçlıyor. Serideki farklı parçaları kişisel zevkinize ve yaşam tarzınıza 
rahatça uyarlayabilirsiniz. Bu sayede dinlenmek için her zaman bir 
alanınız olur.

Bedeninize göre şekil alır ve vücudunuzu destekler 
KIVIK serisindeki koltuk minderlerinde vücudunuzun kıvrımlarını takip 
eden ve tam ihtiyaç duyduğunuz bölgelere destek veren bir hafızalı 
sünger katman bulunur. Geniş kolçaklarda hem uzandığınızda boynunuzu 
rahatlatacak hem de oturmanızı kolaylaştıracak kalın bir dolgu mevcuttur. 
Bir uzanma koltuğu ve ayak uzatma taburesi ekleyerek rahatça uzanarak 
dinlenebileceğiniz bir kombinasyon elde edebilirsiniz. Böylece maksimum 
konforu elde edersiniz.

Kombinasyonunuzu seçin
KIVIK koltuk serisini evinize ve ihtiyaçlarınıza kolayca uyarlayabilirsiniz. 
Örneğin kanepelerle geniş bir uzanma koltuğunu birleştirerek ekstra 
alan ve konfor elde edebilir, köşe bölmesi ekleyerek çok daha fazla insan 
için oturma alanı açılmasını sağlayabilirsiniz. Kendi kişisel çözümünüzü 
yaratmak için sayısız seçeneğiniz var!

Kanepe serisi

KIVIK
SATIN ALMA KILAVUZU

MODELLER
Sandıklı ayak uzatma taburesi 
Uzanma koltuğu
2’li kanepe 
3’lü kanepe 

Çıkarılabilir kılıf

Ayak uzatma taburesinde 
sandık

Kılıf seçenekleri

Yıkanabilir kılıf

Garanti broşüründe daha 
ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
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KOMBİNASYONLAR

KIVIK 2’li kanepe
Genel ölçüler: G190×D95×Y83 cm
ORRSTA açık gri 490.114.17
BORRED koyu kahverengi 091.841.46
BORRED gri-yeşil 591.840.21
HILLARED antrasit 491.936.67
HILLARED bej 791.943.97
HILLARED koyu mavi 491.937.33

KIVIK 3’lü kanepe
Genel ölçüler: G228×D95×Y83 cm
ORRSTA açık gri 990.114.29
BORRED koyu kahverengi 991.841.56
BORRED gri-yeşil 491.840.31
HILLARED antrasit 391.936.77
HILLARED bej 491.944.07
HILLARED koyu mavi 091.937.54

KIVIK 2’li kanepe ve uzanma koltuğu 
Genel ölçüler: G280×D163×Y83 cm
ORRSTA açık gri 790.114.11
BORRED koyu kahverengi 191.841.41
BORRED gri-yeşil 591.840.16
HILLARED antrasit 591.936.62
HILLARED bej 091.943.91
HILLARED koyu mavi 491.937.28
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Farklı yönlerden dayanıklı
Zor testler kumaş kılıfların dayanıklılığını anlamanın önemli 
bir yolu olsa da, yeterli değildir. Dayanıklılık aynı zamanda 
malzemelere, imalata ve kullanım şekline de bağlıdır. Sık 
dokunmuş, kalın ve düz yüzeyli kumaşlar yıpranmaya 
karşı en dayanıklı kumaşlardır. Doğal ve sentetik elyaf 
karışımı kumaşlar yıpranmaya karşı sadece doğal elyafı 
kumaşlardan daha dayanıklıdır. İplik boyama kumaşlar 
baskılı desenlerden daha dayanıklıdır. Ayrıca kirli bir kılıf 
temiz bir kılıftan daha çabuk yıpranır. Kanepenizi kullanım 
şekliniz de kumaşın dayanıklılığını etkiler.

Kumaşlarımız test edilmiştir
IKEA olarak kanepe ve koltuklarımızın döşeme kumaşlarını 
teste sokarız. Hepsinin sağlamlığından emin olabilirsiniz. 
Kumaşın yıpranmalara karşı dayanıklılığı, yoğun basınç 
altında başka bir kumaşa sürtünmesini sağlayan bir makine 
tarafından test edilir. 15.000 tur sürtünmeye dayanan 
kumaş, mobilyada kullanılmaya uygundur ve ev hayatının 
günlük zorluklarına göğüs gerebilir. 30.000 turdan fazlasına 
dayanan kumaş ise yıpranmaya karşı çok dayanıklı olarak 
sınıflandırılır. Tüm kumaşlar güneş ışığına karşı hassas 
olduğu için kumaşlarımızın solmaya karşı etkin bir şekilde 
dayanıp dayanmadığını kontrol ederiz.

Yıkama talimatları

Yıpranmaya 
karşı dayanıklılık 
(sürtünme say.)

Işığa karşı 
dayanıklılık 
(0-6)

HILLARED: birden fazla lifin karışımıyla üretilen ve dokuma öncesi tonlamayla boyanmış yapı. Makinede 40°C’de yıkanabilir. 30.000 5

BORRED: ince melanj etkili yumuşak mikrofiber yapı. Makinede 40°C’de yıkanabilir. 20.000 5

ORRSTA: iki tonlu, ince yapı Makinede 40°C’de yıkanabilir. 20.000 5

BİLMEKTE FAYDA VAR

KUMAŞ KANEPELER



TÜM PARÇALAR

Sandıklı  
ayak uzatma 
taburesi

Uzanma 
koltuğu

2’li kanepe 3’lü kanepe

Genişlik×Derinlik×Yükseklik,  
cm cinsinden

90×70×43 90×163×83 190×95×83 228×95×83

Kılıf ile tamamlayabilirsiniz

ORRSTA açık gri x x x x

BORRED koyu kahverengi x x x x

BORRED gri-yeşil x x x x

HILLARED antrasit x x x x

HILLARED bej x x x x

HILLARED koyu mavi x x x x

Ekstra kılıf

ORRSTA açık gri x x x x

BORRED koyu kahverengi x x x x

BORRED gri-yeşil x x x x

HILLARED antrasit x x x x

HILLARED bej x x x x

HILLARED koyu mavi x x x x
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Ürünlerin güncel fiyatlarını www.IKEA.com.tr'de bulabilirsiniz. 

Ürünler stoklarla sınırlı olduğu için tedarikte sıkıntı olabilir. IKEA’nın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Satın alma kılavuzu içinde IKEA’nın kontrolü dışında oluşan 
baskı hatalarından dolayı IKEA’ya hiç bir sorumluluk atfedilemez. IKEA söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Müşterilerimizin bireysel olarak yaptığı montaj 
hataları sonucu meydana gelecek hasar ve zarardan IKEA sorumlu değildir. 


