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Produktguide

EKTORP
Sofaserie
MODELLER

Lænestol
2-pers. sofa
3-pers. sofa
3-pers. sofa med chaiselong
4-pers. hjørnesofa
Puf med opbevaring

Aftageligt betræk

Opbevaring i puffen

Vælg betræk

Vaskbart betræk

Lagervarer

Læs mere i
garantifolderen for
sofaer og lænestole

Lige som du vil, så længe du vil
EKTORP sofaserie giver dig masser af valgmuligheder, uanset om
du skal bruge en komfortabel lænestol eller siddemøbler til hele
stuen. Det er nemt at matche de mange forskellige betræk og gi'
dagligstuen et personligt udseende. Vi har været omhyggelige med
de praktiske detaljer, f.eks. vaskbare betræk og vendbare ryghynder, så EKTORP bliver personlig og nem at leve med i mange år.
Gennemtænkte detaljer
EKTORP serien har bløde siddehynder, der former sig efter kroppens konturer. Samtidig giver de god støtte til ryggen og kan holde
til, at du bruger dem dag efter dag. En anden praktisk detalje er, at
du kan vende ryghynderne, så de bliver ved med at være flotte. Du
kan også tage betrækkene af og vaske dem, når det er nødvendigt.
For at sikre, at EKTORP serien kan klare hverdagens krav, har vi
været ekstra omhyggelige med vigtige detaljer som stærke syninger og slidstærkt betræk. Så bliver du ved med at være glad for
dine EKTORP møbler i lang tid!
Miks og match
EKTORP serien består af siddemøbler i forskellige størrelser og til
forskellige behov – her er alt fra lænestole til hjørnesofaer. Derfor
kan du altid finde en løsning, som passer til dit hjem. Vi har et stort
udvalg af matchende betræk. Miks og match forskellige farver og
mønstre, og indret dit hjem i en harmonisk og personlig stil.

Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset.
Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.
Se detaljerede produktoplysninger på prislappen og på vores hjemmeside.
Alle dele skal samles.

ALLE DELE OG PRISER

Bredde x Dybde x Højde (cm)

Puf

Lænestol

2-pers. sofa

3-pers. sofa

3-pers. sofa
med chaiselong

4-pers. hjørnesofa

82x62x44

104x88x88

179x88x88

218x88x88

252x163x88

243x243x88

Inkl. betræk
LOFALLET beige

799.-

1.399.-

1.899.-

1.999.-

2.999.-

5.999.-

LINGBO multifarvet

899.-

1.499.-

2.199.-

2.399.-

3.799.-

6.899.-

SKAFTARP gul

899.-

1.499.-

2.199.-

2.399.-

3.799.-

6.899.-

VITTARYD hvid

899.-

1.499.-

2.199.-

2.399.-

3.799.-

6.899.-

NORDVALLA mørkegrå

999.-

1.799.-

2.499.-

2.799.-

3.999.-

7.299.-

NORDVALLA mørk beige

999.-

1.799.-

2.499.-

2.799.-

3.999.-

7.299.-

Ekstra betræk
LOFALLET beige

200.-

400.-

400.-

400.-

700.-

1.000.-

LINGBO multifarvet

300.-

500.-

700.-

800.-

1.500.-

1.900.-

SKAFTARP gul

300.-

500.-

700.-

800.-

1.500.-

1.900.-

VITTARYD hvid

300.-

500.-

700.-

800.-

1.500.-

1.900.-

NORDVALLA mørkegrå

400.-

800.-

1.000.-

1.200.-

1.700.-

2.300.-

NORDVALLA mørk beige

400.-

800.-

1.000.-

1.200.-

1.700.-

2.300.-
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ALLE DELE OG PRISER
Vores stof er blevet testet
I IKEA tester vi alle stofbetræk til vores sofaer og
lænestole for at være sikre på, at de holder. Stoffets
modstandsdygtighed over for slid testes ved hjælp af en
maskine, der gnider stoffet imod et andet stykke stof med
et fast tryk. Stof, der kan holde til 15.000 testcyklusser er
velegnet til møbler, der skal holde til livet derhjemme hver
dag – og hvis det kan holde til mere end 30.000 cyklusser,
er det meget slidstærkt. Alle typer stof er følsomme over
for sollys, og derfor tester vi også, at stoffet ikke falmer.

Slidstærk på forskellige måder
Det er vigtigt at gennemføre strenge test for at kontrollere
slidstyrken af vores stofbetræk, men det er ikke nok. Slidstyrke afhænger også af materialer, konstruktion og brug.
Tykke og tætvævede tekstiler med en glat overflade er
mest modstandsdygtige over for slid. Stof fremstillet af en
blanding af naturfibre og syntetiske fibre kan bedre modstå
slid end stof, der udelukkende er fremstillet af naturfibre.
Gennemfarvet stof er mere holdbart end stof med trykte
mønstre. Og et snavset betræk bliver hurtigere slidt end et
rent. Stoffet bliver selvfølgelig også påvirket af, hvordan du
bruger sofaen.

Vaskeanvisninger

Modstandsdygtighed
over for slid (cyklusser)

Lysægthed
(0-6)

LOFALLET: 55% bomuld, 45%vpolyester.

Kan maskinvaskes ved 40°.

25.000

5

NORDVALLA: Slidstærk polyester.

Kan maskinvaskes ved 40°.

50.000

5

SKAFTARP: 100% bomuld.

Kan maskinvaskes ved 40°.

20.000

5

VITTARYD: 65%vpolyester, 35% bomuld.

Kan maskinvaskes ved 40°.

45.000

5

LINGBO: 100% bomuld.

Kan maskinvaskes ved 40°.

25.000

5

SÅDAN FORVANDLER DU EKTORP

Du kan placere chaiselongen til EKTORP 2-pers. sofa med chaiselong præcis, hvor
du vil. Det gør det nemt at placere sofaen, uanset rummets indretning – og nemt at
ommøblere, når du får lyst til det. Og du får masser af komfortable siddepladser og
god plads til at strække benene.
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