
Gözde koltuğunuzu yenileyin
KLIPPAN popüler bir klasiktir. Kanepeye yaylı yatak rahatlığını 
kazandıran sağlam metal yayları, birçok eve ve bütçeye uygun bir 
tasarımı ve fiyatı vardır. Kumaş kanepenin iskeleti monte edilmemiş 
halde olduğu için ambalajı küçüktür ve eve taşımanız kolaydır. Kılıfların 
çoğu yıkanabilir ve ayrı satılır. Canınız istediğinde değiştirebilmek için 
birkaç tane satın almak isteyebilirsiniz. Deri görünümlü kanepenin 
sabit bir kılıfı vardır ve tek bir ambalajda tamamen monte edilmiş 
haldedir.

Herkes için kanepe
Sağlam metal yaylar kanepeye yaylı yatak konforu kazandırır ve 
oturma kısmının uzun ömürlü olmasını sağlar. KLIPPAN’ın daha rahat 
olması için yastıklar, battaniyeler ve istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. 

SATIN ALMA KILAVUZU

MODELLER
2’li kanepe

Çıkartılabilen ve
yıkanabilen kılıf

Kılıf seçeneği

Kaplamalı kumaş

Stok ürünü

Ayrıntılı bilgiyi garanti 
broşüründe bulabilirsiniz.

KLIPPAN
Kanepe serisi
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BİLMEKTE FAYDA VAR

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. Tabii, 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 hassastır, bu 
yüzden kumaşlarımızın solmaya karşı dayanıklılığını da test 
ederiz.

Yıkama talimatları

Yıpranmaya 
karşı dayanıklılık 
(sürtünme say.)

Solmazlık 
(0-6)

KABUSA: Düz dokuma. %100 polyester. Makinede 40°C’de yıkanabilir. 25.000 5

SANGIS: Baskılı pamuk kumaş. %100 pamuk. Makinede 40°C’de yıkanabilir. 25.000 5

VISSLE: %100 polyester. Makinede 40°C’de yıkanabilir. 50.000 5

TÜM PARÇALAR

2’li kanepe
Genişlik×Derinlik×Yükseklik cm 180×88×66 cm

Kılıf ile tamamlayınız

KABUSA koyu gri x

SANGIS çok renkli x

VISSLE gri x

VISSLE sarı x

Ekstra kılıf seçenekleri

KABUSA koyu gri x

SANGIS çok renkli x

VISSLE gri x

VISSLE sarı x

Kaplamalı kumaş kılıf ile 
tamamlayınız*

BOMSTAD siyah x
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Özel Bilgilendirme:
IKEA Türkiye, işbu satın alma kılavuzunda yer alan tüm ürünleri satma garantisi vermediği 
gibi, IKEA Türkiye’nin satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etme zorunluluğu 
da bulunmamaktadır. IKEA Türkiye, satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etmek 
için her türlü çabayı gösterecektir ancak satın alma kılavuzunda yer alan ve satışı devam 
eden ürünler stoklarla sınırlıdır.
 
IKEA Türkiye gerekli gördüğü zamanlarda satın alma kılavuzunda yer alan ürünlerin, kalite 
ve görünümlerini değiştirmemesi kaydıyla özelliklerinde ve malzemelerinde değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar. Satın alma kılavuzu içinde IKEA Türkiye’nin kontrolü dışında 
oluşan baskı v.b. hatalardan dolayı IKEA Türkiye’ye hiçbir sorumluluk atfedilemez. IKEA 
Türkiye, söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Müşterilerimizin montaj kılavuzuna 
uygun olarak yaptığı montaj hataları sonucu meydana gelecek hasar ve zarardan IKEA 
Türkiye sorumlu değildir. 

*Kaplamalı kumaşlı 2’li kanepe 177×88×66 cm ölçülerindedir.


