
Mogelijk zijn niet alle (hier getoonde) producten verkrijgbaar in het woonwarenhuis. Spreek een  
medewerker aan of kijk op IKEA.be voor meer informatie. Kijk voor gedetailleerde productinformatie  
op het prijskaartje of op de website. Sommige elementen moeten gemonteerd worden. 

Jarenlang helemaal naar jouw smaak
De EKTORP zitbankenserie biedt veel keuzemogelijkheden. Misschien 
wil je alleen een lekkere fauteuil - of een hele woonkamer vol zitplezier? 
De diverse hoezen kunnen gemakkelijk worden gecombineerd voor 
een persoonlijke look. Er werd extra veel aandacht besteed aan de 
details, zoals wasbare hoezen en comfortabele rugkussens, waardoor 
je heel lang van je EKTORP zal kunnen genieten.   

Details waar je elke dag plezier aan beleeft
De zitkussens van de EKTORP zitmeubels zijn zacht en vormen zich 
naar het lichaam. Bovendien bieden ze voldoende steun aan de rug 
en zijn ze bestand tegen dagelijks gebruik. De stoffen rugkussens zijn 
keerbaar, waardoor ze langer mooi blijven. Een simpel, maar superslim 
detail! De hoezen zijn bovendien afneembaar zodat je ze kan wassen 
indien nodig. We zijn extra zorgvuldig geweest met belangrijke details, 
zoals versterkte naden en slijtvaste hoezen. Daardoor zal je lang plezier 
beleven aan je EKTORP! 

KOOPHULP

MODELLEN
Voetenbank
Fauteuil
2-zitsbank
3-zitsbank
3-zitsbank met chaise longue
4-zitshoekzitbank

Opbergruimte  
in voetenbank

 

Afneembare hoes

Hoes naar keuze

Wasbare hoes

Wasbare hoes

Direct meenemen

Op bestelling

Meer informatie in de  
garantiebrochure.

EKTORP
Zitbankenserie
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Je kan de EKTORP chaise longue naar wens combineren met de 
2-zitsbank. Zo kan je de zitbank makkelijk inpassen in de lay-out 
van de kamer, en ze moeiteloos veranderen wanneer je daar zin 
in hebt. Je creëert een hoop comfortabele zitplaatsen én een 
plekje om je lekker uit te strekken. 

Onze stoffen worden getest
Bij IKEA testen we de stoffen bekleding en hoezen van onze 
zitbanken en fauteuils zodat je zeker bent dat ze slijtvast zijn. 
De slijtvastheid wordt machinaal getest door de stof tegen een 
andere stof te wrijven en tegelijk druk uit te oefenen. Een stof 
die tot 15.000 cycli kan doorstaan is geschikt voor meubelen 
voor dagelijks gebruik. Een stof is zeer slijtvast als ze meer 
dan 30.000 cycli verdraagt. Alle stoffen zijn gevoelig voor 
zonlicht. Daarom controleren we ook of onze stoffen niet te snel 
verbleken.

Slijtvast op verschillende manieren
Strenge tests zijn belangrijk om de slijtvastheid van onze 
stoffen bekleding en hoezen te controleren, maar dat is niet 
alles. Slijtvastheid is ook afhankelijk van de materialen, de 
constructie en de manier waarop de stof wordt gebruikt. 
Zware, dicht geweven stoffen met een vlak oppervlak zijn het 
meest slijtvast. Stoffen met een combinatie van natuurlijke 
en synthetische vezels zijn slijtvaster dan stoffen met enkel 
natuurlijke vezels. Garengeverfde stoffen zijn slijtvaster dan 
stoffen met prints. En een vuile hoes verslijt sneller dan een 
schone. Het gebruik van de zitbank heeft natuurlijk ook een 
invloed op de stof.

Wasvoorschriften
Slijtvastheid  
(cycli)

Lichtvast-
heidstest (0-6)

BLEKINGE: 100% katoen. Machinewasbaar op 60°C. 25.000 5

HALLARP grijs Machinewasbaar op 40°C. 15.000 5

HALLARP beige Machinewasbaar op 40°C. 15.000 5

TOTEBO lichtbeige Machinewasbaar op 40°C. 25.000 5

TOTEBO donkerturkoois Machinewasbaar op 40°C. 25.000 5

VIRESTAD rood/wit Machinewasbaar op 40°C. 25.000 5

REMMARN lichtgrijs Machinewasbaar op 40°C. 15.000 5



ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN

 
Voetenbank Fauteuil 2-zitsbank 3-zitsbank 3-zitsbank met 

chaise longue
4-zitshoekzitbank 

Breedte×Diepte×Hoogte (cm) 82×62×44 105×90×88 179×88×88 218×88×88 252×163×88 243×243×88

Incl. hoes

TOTEBO lichtbeige / donkerturkoois 99,99 179,- 269,- 299,- 449,- 799,-

BLEKINGE 119,- 199,- 289,- 329,- 469,- 849,-

REMMARN 139,- 229,- 329,- 369,- 499,- 869,-

VIRESTAD 139,- 229,- 329,- 369,- 499,- 869,-

HALLARP beige / grijs 149,- 249,- 349,- 399,- 549,- 899,-

Extra hoes

TOTEBO lichtbeige / donkerturkoois 19,99 29,- 49,- 59,- 149,- 199,-

BLEKINGE 39,- 49,- 69,- 89,- 169,- 249,-

REMMARN 59,- 79,- 109,- 129,- 199,- 269,-

VIRESTAD 59,- 79,- 109,- 129,- 199,- 269,-

HALLARP beige / grijs 69,- 99,- 129,- 159,- 249,- 299,-
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