
Tidak semua produk (yang ditampilkan di sini) tersedia di toko. Silakan hubungi staf kami atau lihat di www.
IKEA.co.id untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih detail tentang produk, silakan lihat label harga 
dan Internet. Semua unit harus dirakit.
IKEA Indonesia berhak melakukan penyesuaian harga, mengoreksi kesalahan harga, atau salah cetak, 
berdasarkan perubahan apa pun yang berada di luar kendali kami yang sewajarnya.
IKEA Indonesia berusaha memastikan bahwa semua informasi benar saat dicetak

Seperti yang Anda suka, selama Anda menyukainya
Seri tempat duduk EKTORP memberi Anda begitu banyak pilihan,  
entah Anda mencari kursi lengan yang nyaman, atau untuk seluruh 
ruang tamu. Anda dapat dengan mudah memadukan banyak  
sampul yang berbeda untuk menciptakan tampilan pribadi. Kami telah 
bekerja secara menyeluruh pada detail praktis, seperti sarung yang 
dapat dicuci dan bantal belakang yang dapat dibalik, untuk membuat 
EKTORP mudah digunakan dalam waktu yang lama.

Detail untuk menghargai, hari demi hari
EKTORP memiliki bantalan kursi empuk yang mengikuti kontur tubuh 
Anda. Itu juga memberikan dukungan yang baik bagi punggung Anda 
dan cukup kuat untuk digunakan hari demi hari. Detail sederhana 
namun cerdas yaitu bantal belakang kain dapat dibalik, sehingga tetap 
segar lebih lama. Anda juga dapat melepas dan mencuci sarung bila 
diperlukan. Untuk memastikan EKTORP akan bertahan terhadap tun-
tutan kehidupan sehari-hari, kami telah ekstra hati-hati dengan detail 
penting, seperti membuat lapisan yang kuat dan sarung yang tahan 
lama. Dengan cara ini, Anda dapat menghargai EKTORP untuk waktu 
yang lama!

MODEL
Kursi berlengan
Sofa 2 dudukan
Sofa 3 dudukan
Sofa 3 dudukan dengan chaise 
longue
Bangku kaki

Sarung yang dapat dilepas

Pilihan sarung

Sarung yang dapat dicuci 

Baca lebih banyak
di brosur garansi

Seri tempat duduk

EKTORP
PANDUAN PEMBELIAN
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CARA MENGUBAH

Anda dapat meletakkan chaise longue pada EKTORP sofa 
dua dudukan dengan chaise longue di mana pun Anda suka. 
Itu membuatnya mudah untuk menempatkan sofa, terlepas 
dari tata letak ruangan - dan mudah untuk mengatur ulang 
jika Anda menginginkannya. Anda juga mendapatkan ban-
yak kursi yang nyaman dan dapat berbaring dengan baik.

Instruksi pencucian

Ketahanan
terhadap
abrasi(siklus)

Tingkat
daya tahan luntur
(0-6)

LOFALLET: 55% katun, 45% poliester.
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

25.000 5

NORDVALLA: 100% poliester.
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

50.000 5

SKARFTARP: 100% katun. 
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

20.000 5

LINGBO: 100% katun.
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

25.000 5

VITTARYD: 65% poliester, 35% katun.
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

45.000 5

Kain kami telah diuji
Di IKEA, kami menguji kain sarung sofa dan kursi sehingga 
Anda dapat memastikannya tahan lama. Kemampuan kain 
untuk menahan abrasi diuji dengan menggunakan mesin 
untuk menggosoknya ke kain lain sambil menerapkan te-
kanan yang kuat. Sebuah kain yang dapat menahan 15.000 
siklus cocok untuk perabot yang digunakan sehari-hari di 
rumah - dan jika itu bisa lebih dari 30.000 siklus, perabot 
itu sangat tahan terhadap abrasi. Semua kain sensitif terha-
dap sinar matahari, itulah sebabnya kami juga memeriksa 
bahwa kain kami tahan proses pemudaran secara efektif.

Tahan lama dengan berbagai cara
Tes yang sulit adalah cara penting untuk memeriksa keta-
hanan kain sarung kami, tapi mereka tidak menceritakan 
keseluruhan ceritanya. Ketahanan juga tergantung pada 
bahan, konstruksi serta cara penggunaan. Kain tenun yang 
padat dan berat dengan permukaan datar paling tahan ter-
hadap abrasi. Kain dengan campuran serat alami dan sin-
tetis dapat menahan abrasi lebih baik daripada kain hanya 
dengan serat alami. Kain dengan benang yang dicelup lebih 
tahan lama daripada kain dengan pola cetak. Dan sarung 
yang kotor lebih cepat usang daripada yang bersih. Kain 
juga dipengaruhi oleh cara Anda menggunakan sofa Anda.



SEMUA BAGIAN DAN HARGA
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Bangku kaki Kursi berlengan Sofa 2 dudukan Sofa 3 dudukan Sofa 3 dudukan 
dengan chaise longue

LebarxDalamxTinggi dalam cm 82×62×44 105x90x88 179×88×88 218×88×88 252×163×88

Lengkap dengan sarung
LOFALLET krem Rp1.995.000 Rp2.995.000 Rp3.995.000 Rp4.995.000 Rp6.995.000
LINGBO multi warna Rp2.495.000 Rp3.495.000 Rp4.495.000 Rp5.495.000 Rp7.495.000
VITTARYD putih Rp2.495.000 Rp3.495.000 Rp4.495.000 Rp5.495.000 Rp7.495.000
SKAFTARP kuning Rp2.795.000 Rp3.995.000 Rp4.995.000 Rp5.995.000 Rp7.995.000
NORDVALLA abu-abu tua Rp2.795.000 Rp3.995.000 Rp4.995.000 Rp5.995.000 Rp7.995.000
NORDVALLA krem tua Rp2.795.000 Rp3.995.000 Rp4.995.000 Rp5.995.000 Rp7.995.000

Sarung ekstra
LOFALLET krem Rp400.000 Rp600.000 Rp1.300.000 Rp1.500.000 Rp2.000.000
LINGBO multi warna Rp900.000 Rp1.100.000 Rp1.800.000 Rp2.000.000 Rp2.500.000
VITTARYD putih Rp900.000 Rp1.100.000 Rp1.800.000 Rp2.000.000 Rp2.500.000
SKAFTARP kuning Rp1.200.000 Rp1.600.000 Rp2.300.000 Rp2.500.000 Rp3.000.000
NORDVALLA abu-abu tua Rp1.200.000 Rp1.600.000 Rp2.300.000 Rp2.500.000 Rp3.000.000
NORDVALLA krem tua Rp1.200.000 Rp1.600.000 Rp2.300.000 Rp2.500.000 Rp3.000.000
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