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Idén med KLINTORP var att designa en modern, 
stilfull och elegant soffa som fungerar lika bra i 
hemmet som i mer offentliga utrymmen. Jag inspir-
erades av tidlösa, ikoniska soffor och la till en mod-
ern, lätt känsla till formerna. Soffan har en kubisk 
och en något arkitektonisk form, men är också 
bekväm och inbjudande. Jag tror att det ger rummet 
både stil och komfort - oavsett om det är ett hem, 
hotell eller ett kontor.

KÖPHJÄLP

Design
Maja Ganszyniec  

Modeller
3-sitssoffa
4-sitssoffa med schäslong

KLINTORP
Soffserie

Fast klädsel

Välj klädsel

Läs mer i garanti-
broschyren.



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)

Beige: 100% polyester. 90,000 5

Brunröd: 100% polyester. 100,000 6

Grå: 95% polyester 5% bomull. 25,000 6

Off-white: 95% polyester 5% bomull. 85,000 6

Modeller

3-sitssoffa
Totalmått: B227×D95×H84 cm. Sits H45 cm.

Totalt pris inkl fast klädsel

Beige 104.689.31 8.995:-
Brunröd 904.655.99 9.995:-
Grå 304.689.30 9.995:-
Off-white 904.689.32 10.995:-

4-sitssoffa med schäslong, vänster
Totalmått: B333×D154/95×H84 cm. Sits H45 cm.

Totalt pris inkl fast klädsel

Beige 904.689.27 13.995:-
Brunröd 504.689.29 15.995:-
Grå 104.689.26 15.995:-
Off-white 704.689.28 17.995:-

4-sitssoffa med schäslong, höger
Totalmått: D333×D95/154×H84 cm. Sits H45 cm.

Totalt pris inkl fast klädsel

Beige 604.690.80 13.995:-
Brunröd 404.690.81 15.995:-
Grå 204.690.82 15.995:-
Off-white 004.690.83 17.995:-
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