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Jag älskar gamla stilsoffor, men jag skulle naturligt-
vis vilja att de också ska vara bekväma att sitta i.
När jag designade SKULTORP ville jag därför balan-
sera det bästa av det gamla och det nya och skapa 
en soffa som kombinerar underbara retro vibbar 
med modern komfort, storlek och form. Elegant 
men också välkomnande och hemtrevlig. Bekant
och ändå modernt. En hyllning till det förflutna - 
som kommer att hålla i många år framöver. ”

KÖPHJÄLP

Design
Maja Ganszyniec  

Modeller
2-sitssoffa 
3-sitssoffa
4-sitssoffa med schäslong

SKULTORP
Soffserie

Fast klädsel

Välj klädsel

Välj ben

Läs mer i garanti-
broschyren.
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Bra att veta

Slitstarkt på olika sätt
Hårda tester är ett viktigt sätt att kontrollera hållbarheten på 
våra klädslar, men de visar inte allt. Hållbarheten beror också på 
material, konstruktion och användning. Tunga, tättvävda tyger 
med slät yta är mest motståndskraftiga mot nötning. Tyger med 
en blandning av natur- och syntetfibrer tål nötning bättre än 
enbart naturfibrer. Garnfärgade tyger är mer hållbara än tyger 
med tryckta mönster. Och en smutsig klädsel slits snabbare än 
en ren. Klädseln påverkas naturligtvis också av hur du använder 
din soffa.

Våra tyger har testats
IKEA låter testa sina klädslar för soffor och fåtöljer så att du kan 
vara säker på att de är hållbara. Tygets förmåga att motstå nöt-
ning testas genom en maskin som gnuggar tyget mot ett annat 
tyg under kraftigt tryck. Ett tyg som står emot 15.000 cykler är 
lämpligt för möbler som används för vardagligt bruk i hem-
met – och om det står emot mer än 30.000 cykler, är det mycket 
motståndskraftigt mot nötning. Alla tyger är känsliga för solljus,  
därför testar vi också att våra tyger är färgbeständiga.

Motståndskraft 
mot nötning  
(cyckler)

Ljus  
beständighet 
(0-8)

Svart/vit: 100% polyester. 100,000 6

Grå/beige: 45% polyester 55% akryl. 85.000 6

Ljus brunrosa: 100% polyester. 80,000 6

Mörkblå: 100% polyester. 100,000 6

Modeller

2-sitssoffa
Totalmått: B179×D92×H85 cm. Sits H45 cm.

Totalt pris inkl fast klädsel

Svarta ben Ekben

Svart/vit 793.238.70 6.995:- 593.238.71 6.995:-
Grå/beige 993.238.74 5.995:- 693.238.75 5.995:-
Ljus brunrosa 493.238.76 6.995:- 293.238.77 6.995:-
Mörkblå 393.238.72 7.995:- 193.238.73 7.995:-

3-sitssoffa
Totalmått: B214×D92×H85 cm. Sits H45 cm.

Totalt pris inkl fast klädsel

Svarta ben Ekben

Svart/vit 093.238.78 7.995:- 893.238.79 7.995:-
Grå/beige 293.238.82 6.995:- 093.238.83 6.995:-
Ljus brunrosa 893.238.84 7.995:- 593.238.85 7.995:-
Mörkblå 693.238.80 8.995:- 493.238.81 8.995:-

4-sitssoffa med schäslong
Totalmått: B309×D150×H85 cm. Sits H45 cm.

Totalt pris inkl fast klädsel

Svarta ben Ekben

Svart/vit 193.238.87 12.995:- 393.238.86 12.995:-
Grå/beige 393.238.91 10.995:- 593.238.90 10.995:-
Ljus brunrosa 993.238.93 12.995:- 193.238.92 12.995:-
Mökblå 993.238.88 14.995:- 793.238.89 14.995:-
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Alla delar och priser
2-sitssoffa inkl fast klädsel

Svart/vit 104.684.84 6.495:-
Grå/beige 304.655.97 5.495:-
Ljus brunrosa 304.684.83 6.495:-
Mörkblå 804.684.85 7.495:-

3-sitssoffa inkl fast klädsel

Svart/vit 204.684.88 7.495:-
Grå/beige 904.684.80 6.495:-
Ljus brunrosa 604.684.86 7.495:-
Mörkblå 404.684.87 8.495:-

Schäslong

Svart/vit 604.684.91 4.750:-
Grå/beige 104.684.79 3.750:-
Ljus brunrosa 804.684.90 4.750:-
Mörkblå 004.684.89 5.750:-

Ben 2-pack, massiv ek. H18 cm.

Svarta 104.714.29 250:-
Ek 104.714.34 250:-
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