
İstediğiniz gibi, istediğiniz kadar
EKTORP koltuk serisi size sonsuz seçenek sunar. İster tek bir 
koltuk alırsınız, ister bütün salonunuzu döşersiniz. Kendinize özgü bir 
tarz yaratmak için değişik kılıfları birlikte kullanabilirsiniz. EKTORP’la 
uzun yıllar kolayca yaşayın diye; yıkanabilir kılıflar ve çift taraflı sırt 
yastıkları gibi pek çok pratik ayrıntı düşündük.

Günler geçtikçe değerini anlayacağınız ayrıntılar
EKTORP’un oturma yastıkları yumuşaktır ve vücudunuzun şeklini 
alır. Üstelik sırtınıza destek verir ve yıllar boyu kullanılacak kadar 
dayanıklıdır. Basit ama çok zeki ayrıntılardan biri de çift taraflı sırt 
yastıklarıdır. Böylece yastıkları uzun süre yeni tutabilirsiniz. Ayrıca 
ihtiyaç duydukça kılıfları çıkarıp yıkayabilirsiniz. EKTORP’un yıllar boyu 
evinizin günlük yüküne dayanacağından emin olmak için, sağlam 
dikişler ve dayanıklı kılıflar gibi önemli ayrıntılara özellikle dikkat ettik. 
Böylece EKTORP kanepenizi yıllar boyu sevmeniz çok kolay olacak!

Hepsi birbiriyle uyumlu
EKTORP değişik boylardan oluşan ve farklı sorunları çözmeye çalışan 
geniş bir oturma takımı serisidir. Yani eviniz için gereken neyse, tek 
koltuktan uzanma koltuklu kanepeye kadar her aradığınızı EKTORP’da 
bulabilirsiniz. Takım yapması kolay değişik kılıflarımız bile hazır. Farklı 
renkleri ve desenleri bir arada kullanarak hem uyumlu hem de 
tamamen size özel bir görünüm yaratmanız mümkün.

MODELLER
Koltuk
2’li kanepe
3’lü kanepe
2’li kanepe ve uzanma koltuklu
Ayak uzatma taburesi

Çıkartılabilen ve
yıkanabilen kılıf

Kılıf seçeneği

Kuru temizleme

Ayrıntılı bilgiyi garanti 
broşüründe bulabilirsiniz.

Kanepe serisi

EKTORP
SATIN ALMA KILAVUZU
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EKTORP 2’li kanepe ve uzanma koltuğunun uzanma 
bölümünü dilediğiniz gibi sağa veya sola yerleştirebilirsiniz. 
Bu nedenle odanızın şekli nasıl olursa olsun kanepenizi 
yerleştirmeniz veya gerek oldukça yerini değiştirmeniz 
kolaylaşır. EKTORP kanepenizde hem bol bol oturacak yer 
hem de rahatça uzanacak bir köşe bulacaksınız. 
 

BİLMEKTE FAYDA VAR

Kumaşlarımız test edilmiştir
IKEA olarak kanepe ve koltuklarımızın döşeme kumaşlarını 
teste sokarız. Hepsinin sağlamlığından emin olabilirsiniz. 
Kumaşın yıpranmalara karşı dayanıklılığı, yoğun basınç 
altında başka bir kumaşa sürtünmesini sağlayan bir mak-
ine tarafından test edilir. 15,000 tur sürtünmeye dayanan 
kumaş, mobilyada kullanılmaya uygundur ve ev hayatının 
günlük zorluklarına göğüs gerebilir. 30,000 turdan fazlasına 
dayanan kumaş ise yıpranmaya karşı çok dayanık olarak 
sınıflandırılır. Tüm kumaşlar güneş ışığına hassastır, bu 
yüzden kumaşlarımızın solmaya karşı dayanıklılığını da test 
ederiz.

Farklı yönlerden dayanıklı
Zor testler kumaş kılıfların dayanıklılığını anlamanın önemli 
bir yolu olsa da, yeterli değildir. Dayanıklılık aynı zamanda 
malzemelere, imalata ve kullanım şekline de bağlıdır. Sık 
dokunmuş, kalın ve düz yüzeyli kumaşlar yıpranmaya 
karşı en dayanıklı kumaşlardır. Doğal ve sentetik elyaf 
karışımı kumaşlar yıpranmaya karşı sadece doğal elyaflı 
kumaşlardan daha dayanıklıdır. İplik boyama kumaşlar 
baskılı desenlerden daha dayanıklıdır. Ayrıca kirli bir kılıf 
temiz bir kılıftan daha çabuk yıpranır. Tabii, kanepenizi 
kullanım şekliniz de kumaşın dayanıklılığını etkilenir.

Yıkama talimatları

Yıpranmaya 
karşı 
dayanıklılık 
(sürtünme say.)

Solmazlık 
(0-6)

LINGBO: %100 pamuk Makinede 40°C’de yıkanabilir 25.000 5

LOFALLET: %55 pamuk, %45 polyester. Makinede 40°C’de yıkanabilir 25.000 5

NORDVALLA: %100 polyester. Makinede 40°C’de yıkanabilir 50.000 5

SKAFTARP: %100 pamuk Makinede 40°C’de yıkanabilir 20.000 5

VITTARYD: %65 polyester, %35 pamuk. Makinede 40°C’de yıkanabilir 45.000 5
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TÜM PARÇALAR

 
Ayak uzatma

taburesi
Koltuk 2’li kanepe 3’lü kanepe 2’li kanepe ve 

uzanma koltuğu
Genişlik x Derinlik x Yükseklik 
(cm)

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

Kılıfla tamamlayın

LINGBO multicolour x x x x x

LOFALLET beige x x x x x

NORDVALLA dark grey x x x x x

NORDVALLA dark beige x x x x x

NORDVALLA light blue x x x x x

NORDVALLA red x x x x x

SKAFTARP yellow x x x x x

VITTARYD white x x x x x

Yedek kılıf

LINGBO multicolour x x x x x

LOFALLET beige x x x x x

NORDVALLA dark grey x x x x x

NORDVALLA dark beige x x x x x

NORDVALLA light blue x x x x x

NORDVALLA red x x x x x

SKAFTARP yellow x x x x x

VITTARYD white x x x x x
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Özel Bilgilendirme:
IKEA Türkiye, işbu satın alma kılavuzunda yer alan tüm ürünleri satma garantisi vermediği 
gibi, IKEA Türkiye’nin satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etme zorunluluğu 
da bulunmamaktadır. IKEA Türkiye, satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etmek 
için her türlü çabayı gösterecektir ancak satın alma kılavuzunda yer alan ve satışı devam 
eden ürünler stoklarla sınırlıdır.
 
IKEA Türkiye gerekli gördüğü zamanlarda satın alma kılavuzunda yer alan ürünlerin, kalite 
ve görünümlerini değiştirmemesi kaydıyla özelliklerinde ve malzemelerinde değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar. Satın alma kılavuzu içinde IKEA Türkiye’nin kontrolü dışında 
oluşan baskı v.b. hatalardan dolayı IKEA Türkiye’ye hiçbir sorumluluk atfedilemez. IKEA 
Türkiye, söz konusu hataları düzeltmwe hakkını saklı tutar. Müşterilerimizin montaj 
kılavuzuna uygun olarak yaptığı montaj hataları sonucu meydana gelecek hasar ve 
zarardan IKEA Türkiye sorumlu değildir. 


