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Perbarui sofa favorit Anda
KLIPPAN adalah klasik populer. Sofa ini memiliki pegas logam 
yang tahan lama dan memberikan kenyamanan empuk pada sofa, 
serta desain dan harga yang sesuai dengan sebagian besar rumah 
dan dompet. 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 se-
hingga 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 pan-
jang. Jika Anda menginginkan momen ekstra nyaman di KLIPPAN, 
tambahkan bantal, selimut - dan apa pun yang Anda suka. 

PANDUAN PEMBELIAN

MODEL
Sofa 2 dudukan

Sarung yang dapat dilepas

Pilihan sarung

Sarung yang dapat dicuci

Kain dilapisi

Stok item

Baca lebih banyak
di brosur garansi

KLIPPAN
Sofa
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PENTING UNTUK DIKETAHUI

Tahan lama dengan berbagai cara
Tes yang sulit adalah cara penting untuk memeriksa keta-
hanan 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 ter-
hadap abrasi. Kain dengan campuran serat alami dan sin-
tetis 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.

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 te-
kanan 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 terha-
dap sinar matahari, itulah sebabnya kami juga memeriksa 
bahwa kain kami tahan proses pemudaran secara efektif.

Instruksi pencucian

Ketahanan
terhadap
abrasi(siklus)

Tingkat
daya tahan 
luntur
(0-6)

VISSLE: Melange tenunan polos. 100% poliester.
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C. 50,000 5

SANGIS: Kain katun cetak. 100% katun.
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C. 25,000 5

KABUSA: Tenunan polos. 100% poliester.
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

25,000 5

BOMSTAD kain berlapis: Sarung tetap berbahan katun dan poliester, dilapisi 
dengan akrilik dan poliuretan. Mudah dibersihkan hanya dengan menyedot 
debu dengan perlekatan sikat lembut dan mengelap dengan kain basah.

SEMUA BAGIAN DAN 
HARGA

sofa 2-dudukan
LebarxDalamxTinggi dalam cm 180×88×66 cm

Lengkap dengan sarung
VISSLE abu-abu Rp2.495.000
VISSLE kuning Rp2.495.000
KABUSA abu-abu tua Rp2.795.000
SANGIS multi warna Rp2.995.000

Sarung ekstra
VISSLE abu-abu Rp500.000
VISSLE kuning Rp500.000
KABUSA abu-abu tua Rp800.000
SANGIS multi warna Rp1.000.000

Lengkap dengan sarung
kain yang dilapisi*
BOMSTAD hitam Rp4.995.000

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