KAUPLEIÐBEININGAR

EKTORP

Sófar

EININGAR

Skemill
Hægindastóll
Tveggja sæta sófi
Þriggja sæta sófi
Þriggja sæta sófi með legubekk
Fjögurra sæta hornsófi

Laust áklæði,
áklæði má þvo

Úrval áklæða

Eins og þú vilt, eins lengi og þú vilt
EKTORP línan býður upp á fjölda möguleika, hvort sem þú ert að
leita að þægilegum hægindastól eða húsgögnum í heila stofu.
Svo má blanda saman mismunandi áklæðum til að gera stofuna
enn persónulegri. Við vorum sérstaklega vandvirk þegar kom að
hagnýtum atriðum, eins og áklæðum sem má þvo og bakpúðum
sem hægt er að snúa við, til að gera EKTORP að kærkomnum
heimilisvin til langs tíma.
Eiginleiki sem þú nýtur, dag eftir dag
Sessurnar í EKTORP sófunum fylgja útlínum líkamans, styðja við
bakið og eru nægilega sterkar til að þola daglega notkun. Dæmi
um einfaldan en jafnframt snjallan eiginleika er að það má snúa
bakpúðunum við og þannig halda þeim lengur eins og nýjum.
Svo má líka taka áklæðið af og þvo. Til að tryggja að EKTORP þoli
daglegt álag, gættum við sérstaklega að nokkrum smáatriðum,
eins og að styrkja saumana og hafa áklæðin endingargóð. Þannig
getur þú notið EKTORP sófans þíns lengi.

Vörur sem sýndar eru hér gætu verið ófáanlegar tímabundið í versluninni.
Vinsamlega hafðu samband við starfsfólk okkar eða kíktu á IKEA.is til að fá meiri upplýsingar.
Til að fá ítarlegri upplýsingar um vörurnar er hægt að skoða verðmiðann á vörunni eða vefinn okkar.
Allar einingar þarf að setja saman

GOTT AÐ VITA
Þú getur haft legubekkinn hvoru megin sem er á EKTORP
tveggja sæta sófa með legubekk. Þess vegna er auðvelt
að koma sófanum fyrir hvernig sem plássið er – og eins að
breyta til ef þig langar. Þú færð líka fullt af plássi og getur
teygt almennilega úr þér.

Efnið í áklæðunum hefur verið prófað
Við prófum efnið sem við notum í áklæðin á sófana og
hægindastólana okkar til að vera viss um að það endist
vel. Við prófum þol efnisins fyrir eyðingu með því að láta
vél nudda því við annað efni með afli. Efni sem þolir 15.000
umferðir er hentugt á húsgögn sem þurfa að þola daglega
notkun – og ef það þolir meira en 30.000 umferðir, er það
mjög endingargott. Öll efni eru viðkvæm fyrir sólarljósi og
þess vegna prófum við líka hversu lengi efnið okkar endist
áður en það upplitast.

Endingargott á mismunandi hátt
Strangar prófanir eru nauðsynlegar til að athuga hversu
vel efnið endist, en þær segja ekki alla söguna. Endingin
fer líka eftir því úr hverju efnið eru unnið, v
 efnaðinum
og hvernig það er notað. Þungt, slétt og þéttofið efni
þolir m
 eira. Efni sem er úr blöndu af náttúrulegum
og gerviefnum þolir meira en efni sem er einungis úr
náttúrulegum trefjum. Þráðlitað efni þolir meira en
áprentað efni. Óhreint efni eyðist meira en hreint. Svo
skiptir auðvitað líka máli hvernig sófinn er notaður.

Þvottaleiðbeiningar

Nuddpróf (umferðir)

Ljósfesta
(0-6)

LINGBO: 100% bómull.

Má þvo í vél á 40°C.

25,000

5

LOFALLET: 55% bómull, 45% pólýester.

Má þvo í vél á 40°C.

25,000

5

NORDVALLA: 100% pólýester.

Má þvo í vél á 40°C.

50,000

5

SKAFTARP: 100% bómull

Má þvo í vél á 40°C.

20,000

5

VITTARYD: 65% pólýester, 35% bómull.

Má þvo í vél á 40°C.

45,000

5
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ALLAR EININGAR

Skemill

Hægindastóll

Tveggja sæta
sófi

Þriggja sæta sófi Þriggja sæta sófi
með legubekk

Fjögurra sæta hornsófi

82×62×44

105×90×88

179×88×88

218×88×88

252×163×88

243×243×88

LINGBO marglitt

292.575.04*

192.575.14*

192.575.14*

092.575.19*

192.575.09*

–

LOFALLET drappað

691.291.14*

791.290.81*

191.291.78*

791.292.03*

491.291.53*

–

NORDVALLA dökkdrappað

291.291.06*

691.290.86*

991.291.84*

491.292.09*

191.291.59*

591.291.38*

NORDVALLA dökkgrátt

091.649.02*

991.648.94*

591.649.09*

591.649.14*

491.610.63*

091.648.98*

SKAFTARP gult

691.834.98*

591.834.89*

291.835.08*

291.835.13*

391.835.03*

–

VITTARYD hvítt

691.291.28*

491.290.92*

191.291.83*

691.292.08*

391.291.58*

–

LINGBO marglitt

604.033.05

204.028.69

704.033.57

204.033.74

704.033.38

–

LOFALLET drappað

203.216.89

703.216.82

503.216.97

503.217.01

403.216.93

–

NORDVALLA dökkdrappað

003.177.30

303.177.24

703.177.36

103.177.39

403.177.33

603.177.27

NORDVALLA dökkgrátt

003.223.12

403.223.05

303.223.20

503.223.24

103.223.16

603.223.09

SKAFTARP gult

203.398.25

703.398.18

603.398.33

703.398.37

403.398.29

–

VITTARYD hvítt

503.217.44

903.217.37

603.217.48

703.217.57

603.217.53

–

BreiddxDýptxHæð í cm.

Sófi með áklæði.

Aukaáklæði

* Samsetningarnúmer. Nánari upplýsingar fást í versluninni.
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