
Alla produkter (som visas här) kanske inte finns på varuhuset. Kontakta personalen 
eller gå in på IKEA.se för mer information. För mer detaljerad produktinformation, 
se prislappen och IKEA.se  Alla delar kräver montering. 

Som du vill, så länge du vill
Soffserien EKTORP ger dig stora valmöjligheter. Kanske  
vill du bara ha en skön fåtölj – eller ett helt vardagsrum. 
De många olika klädslarna kan enkelt matchas för ett 
personligt uttryck. Genomarbetade vardagsdetaljer som
tvättbara klädslar och sköna vändbara ryggplymåer gör
EKTORP till ett personligt och hållbart val för ditt hem.
Behöver du en plats att sova också? VRETSTORP bäddsoffa
är designad för att matcha EKTORP i både färg och utseende.

Detaljer att trivas med, dag efter dag
Plymåerna i soffserien EKTORP är mjuka och formar sig  
efter kroppen. Samtidigt ger de bra stöd för ryggen och  
tål att du använder dem dag efter dag. En vardagsfiness är att 
ryggplymåerna är vändbara så att de håller sig fräscha länge. 
Klädslarna kan du dessutom ta av och tvätta när det behövs. 
För att EKTORP ska klara vardagens krav har vi varit extra nog-
granna med viktiga detaljer som starka sömmar och slitstarka 
klädslar. Det gör att du kan trivas med EKTORP länge!

Köphjälp

Modeller
Fotpall
Fåtölj
2-sits soffa
3-sits soffa
3-sits soffa med schäslong
Hörnsoffa, 4-sits

 

Förvaring i fotpall

Avtagbar klädsel

Välj klädsel

Tvättbar klädsel

Tvättbar klädsel

Lagervara

Läs mer i garanti-
broschyren.

EKTORP
Soffserie



BRA ATT VETA

2

På EKTORP 2-sits soffa med schäslong kan du placera 
schäslongen var du vill. Det gör det enkelt att placera sof-
fan, oavsett rummets layout - och lätt att möblera om när 
du känner för det. Du får också gott om bekväma sittplat-
ser och kan sträcka ut ordentligt

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 nötning 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 hemmet – och om det står 
emot mer än 30.000 cykler, är det mycket motstånds- 
kraftigt mot nötning. Alla tyger är känsliga för solljus,  
därför testar vi också att våra tyger är färgbeständiga.

Slitstarkt på olika sätt
Tuffa 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 mer motståndskraftiga mot 
nötning. Tyger med en blandning av natur- och syntet- 
fibrer 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 
eller fåtölj.

Tvättråd

Motståndskraft 
mot nötning  
(cyckler)

Ljus  
beständighet 
(0-8)

BLEKINGE: 100% bomull från mer hållbara källor. Maskintvätt 60°C. 20.000 5

HALLARP: 80% bomull, 20% polyester. Maskintvätt 40°C. 15.000 5

LOFALLET: 55% bomull, 45% polyester. Maskintvätt 40°C. 25.000 5

NORDVALLA: 100% polyester. Maskintvätt 40°C. 50.000 5

REMMARN: 100% polyester (min. 90% återvunnen). Maskintvätt 40°C. 15.000 5

ORRSTA: Tåligt tyg i polyester och bomull. 35% bomull, 65% polyester. Maskintvätt 40°C. 20.000 5

TALLMYRA: Mjukt chenilletyg i tvåtonseffekt, bomull och polyester. Maskintvätt 40°C. 30.000 5

TOTEBO: 100% polyester (min. 90% återvunnen). Maskintvätt 40°C. 25.000 5

VIRESTAD: 100% bomull. Maskintvätt 40°C. 25.000 5
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Fotpall* Fåtölj 2-sits soffa 3-sits soffa 3-sits soffa med 

schäslong**
Hörnsoffa, 4-sits 

Bredd×Djup×Höjd i cm. 
Sittshöjd 45 cm.

82×62×44 105×90×88 179×88×88 218×88×88 252×88/163×88 243×243×88×88

Komplett med klädsel

BLEKINGE vit 1.295:- 2.295:- 2.795:- 3.495:- 4.295:- 6.795:-

HALLARP beige 1.495:- 2.495:- 2.995:- 3.795:- 4.495:- 6.995:-

HALLARP grå 1.495:- 2.495:- 2.995:- 3.795:- 4.495:- 6.995:-

ORRSTA ljusgrå 1.295:- 2.295:- 2.795:- 3.495:- 4.295:- 6.795:-

REMMARN ljusgrå 1.295:- 2.295:- 2.795:- 3.495:- 4.295:- 6.795:-

TALLMYRA vit/svart 1.595:- 2.595:- 3.095:- 3.995:- 4.595:- 7.095:-

TOTEBO ljusbeige 995:- 1.995:- 2.495:- 2.995:- 3.995:- 6.495:-

TOTEBO mörkturkos 995:- 1.995:- 2.495:- 2.995:- 3.995:- 6.495:-

VIRESTAD röd/vit 1.295:- 2.295:- 2.795:- 3.495:- 4.295:- 6.795:-

Extra klädsel

BLEKINGE vit 495:- 595:- 695:- 995:- 1.295:- 1.995:-

HALLARP beige 695:- 795:- 895:- 1.295:- 1.495:- 2.195:-

HALLARP grå 695:- 795:- 895:- 1.295:- 1.495:- 2.195:-

ORRSTA ljusgrå 495:- 595:- 695:- 995:- 1.295:- 1.995:-
REMMARN ljusgrå 495:- 595:- 695:- 995:- 1.295:- 1.995:-
TALLMYRA vit/svart 795:- 895:- 995:- 1.495:- 1.595:- 2.295:-
TOTEBO ljusbeige 195:- 295:- 395:- 495:- 995:- 1.695:-
TOTEBO mörkturkos 195:- 295:- 395:- 495:- 995:- 1.695:-
VIRESTAD röd/vit 495:- 595:- 695:- 995:- 1.295:- 1.995.-
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*Förvaring under locket.
**Du kan placera schäslongsdelen var du vill.
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TULLSTA
fåtölj

MUREN  
vilfåtölj***

Bredd×Djup×Höjd i cm. 79×69×64 85×94×97

Sitshöjd 43 cm Sitshöjd 45 cm

Komplett med klädsel
LOFALLET beige 1.295:- —
NORDVALLA beige — —
NORDVALLA mellangrå 1.495:- —
NORDVALLA ljusgrön 1.495:- —
REMMARN ljusgrå — 2.995:-
REMMARN mörkgrå — 2.995:-

Extra klädsel
LOFALLET beige 300:- —
NORDVALLA mellangrå 500:- —
NORDVALLA ljusgrön 500:- —
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***Ställbar i 3 olika lägen, från upprätt sittande till 
viloläge. När du lutar dig bakåt fälls den inbyggda 
fotpallen upp. Fast klädsel.
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