
Sinu maitse järgi
Vahet pole, kas otsid mugavat tugitooli või sobivaid istumis lahendusi 
kogu elutuppa – EKTORP diivanite ja istmete tootesari annab selleks 
palju võimalusi. Isikupärase välimuse saavutamiseks kombineeri 
omavahel erinevaid katteid. Oleme näinud palju vaeva praktiliste de-
tailidega nagu pestavad katted ja ümberpööratavad seljapadjad – ikka 
selleks, et EKTORP oleks sinu koju sobiv, isiku pärane ja vastupidav valik. 

Detailid, mida hindad päev-päevalt üha rohkem 
EKTORP diivanitel on pehmed istmepadjad, mis vormuvad sinu keha 
järgi. Samuti pakuvad need head tuge seljale ja on piisavalt tugevad, 
et pidada vastu igapäevasele kasutamisele. Lihtsaks, aga nutikaks de-
tailiks on ümberpööratavad, kangast seljatoe padjad, mis püsivad kaua 
värsked. Vajadusel saad katte eemaldada ja ära pesta. Kindlustamaks, 
et EKTORP peab hästi vastu igapäevaelu nõudmistele, oleme pööranud 
erilist tähelepanu detailidele nagu tugevad õmblused ja vastupidavad 
katted. See tähendab, et su EKTORP pakub sulle veel pikka aega rõõmu!

OSTUJUHEND

MOODULID
Järi
Tugitool
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3-kohaline diivan
3-kohaline diivan lamamisosaga

Panipaik järi all

 

Eemaldatav kate

Katete valik

Pestav kate

Loe lähemalt garantiibrošüürist.

EKTORP
Diivanite ja istmete tootesari

Kõik siin näidatud tooted ei pruugi olla saadaval. Lisateabe saamiseks võta ühendust personaliga või vaata www.IKEA.
ee. Täpsemat tooteinfot leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik moodulid vajavad kokkupanemist.



GOOD TO KNOW

2

EKTORP kahe-kohalisele diivanile võid igal ajal lisada juurde 
lamamisosa. See lihtsustab diivani paigutamist ja ümberpai-
gutamist mis tahes plaaniga toas. Samuti tähendab see palju 
mugavaid istumiskohti, kus end mõnusalt välja sirutada.

Meie kangad on testitud
IKEA testib oma diivani- ja tugitoolikatete kangast, seega saad 
kindel olla, et kate peab hästi vastu. Kanga hõõrdumis kindlust 
testitakse masina abil, mis hõõrub seda tugevalt vastu teist 
kangast. Kangas, mis peab vastu  
15 000 või enamale tsüklile sobib mööblile, millel tuleb taluda 
igapäevast kodust kasutamist — ja kui kangas peab vastu enam 
kui 30 000 tsüklile, on see väga hõõrdumiskindel. Kõik kangad 
on päikesevalguse suhtes tundlikud, mistõttu oleme testinud 
ka värvi valguskindlust.

Mitmel moel vastupidav
Ranged testid on oluline viis katete vastupidavuse kont-
rollimiseks, kuid ei anna vastust kõigele. Nimelt sõltub vastu-
pidavus ka materjalidest, ehitusest ja kasutusviisist. Rasked, 
tihedalt kootud sileda pinnaga kangad peavad hõõrdumisele 
kõige paremini vastu. Naturaalsete ja sünteetiliste kiudude se-
gust valmistatud kangad peavad hõõrdumisele paremini vastu 
kui vaid naturaalsest kiust  kangad. Värvitud lõngast kangad on 
vastupidavamad kui trükitud mustriga kangad. Ja määrdunud 
kate kulub kiiremini kui puhas kate. Muidugi mõjutab kangast 
ka see, kuidas sa diivanit kasutad.

Pesemisjuhised
Hõõrdekindlus 
(tsüklites)

Valguskindlus 
(0-6)

Hallarp: 20% polüester, 80% puuvill. Masinpestav 40°C juures. 15.000 5

Remmarn: 100% polüester. Masinpestav 40°C juures. 15.000 5

Totebo: 100% puuvill. Masinpestav 40°C juures. 25.000 5

Virestad: 100% puuvill. Masinpestav 40°C juures. 25.000 5

KASULIK TEAVE
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        KÕIK OSAD JA HINNAD 

           Laius x sügavus x kõrgus

EKTORP järi, 82×62×44 cm.

Hallarp beež 693.199.15   99 €
Hallarp hall 493.199.16   99 €
Remmarn helehall 593.199.11   79 €
Totebo tume türkiissinine 393.199.12   79 €
Totebo helebeež 993.199.14   79 €
Virestad punane/valge 193.199.13   99 €

Lisakate

Hallarp beež 304.722.01   49 €
Hallarp hall 204.722.06   49 €
Remmarn helehall 604.721.91   29 €
Totebo tume türkiissinine 504.721.96   29 €
Totebo helebeež 404.721.87   29 €
Virestad punane/valge 804.722.08   49 €

EKTORP tugitool, 105×90×88 cm. 

Hallarp beež 693.198.83 199 €
Hallarp hall 193.198.85 199 €
Remmarn helehall 093.198.81 149 €
Totebo tume türkiissinine 893.198.82 149 €
Totebo helebeež 993.198.86 149 €
Virestad punane/valge 493.198.84 179 €

Lisakate

Hallarp beež 704.722.42   99 €
Hallarp hall 304.722.39   99 €
Remmarn helehall 504.722.95   49 €
Totebo tume türkiissinine 104.723.01   49 €
Totebo helebeež 304.722.96   49 €
Virestad punane/valge 804.722.89   79 €

EKTORP 2-kohaline diivan, 218×88×88 cm.

Hallarp beež 393.199.93 329 €
Hallarp hall 393.199.88 329 €
Remmarn helehall 593.199.87 249 €
Totebo tume türkiissinine 493.199.97 279 €
Totebo helebeež 493.199.83 279 €
Virestad punane/valge 393.200.05 299 €

Lisakate

Hallarp beež 304.723.57 129 €
Hallarp hall 204.723.53 129 €
Remmarn helehall 904.723.59   49 €
Totebo tume türkiissinine 804.723.50   79 €
Totebo helebeež 504.723.61   79 €
Virestad punane/valge 704.723.41   99 €

EKTORP 3-kohaline diivan, 218×88×88 cm.

Hallarp beež 393.200.53 399 €
Hallarp hall 393.200.48 399 €
Remmarn helehall 593.200.47 329 €
Totebo tume türkiissinine 493.200.57 349 €
Totebo helebeež 493.200.43 349 €
Virestad punane/valge 493.200.38 379 €

Lisakate

Hallarp beež 704.723.84 169 €
Hallarp hall 904.723.64 169 €
Remmarn helehall 004.723.68   99 €
Totebo tume türkiissinine 304.723.81 119 €
Totebo helebeež 504.723.75 119 €
Virestad punane/valge 204.723.72 149 €

EKTORP 3-kohaline diivan lamamisosaga, 
252×163×88 cm

Hallarp beež 393.200.72 529 €
Hallarp hall 393.200.67 529 €
Remmarn helehall 493.200.62 429 €
Totebo tume türkiissinine 493.200.76 449 €
Totebo helebeež 593.200.66 449 €
Virestad punane/valge 493.200.81 499 €

Lisakate

Hallarp beež 804.726.37 199 €
Hallarp hall 504.726.34 199 €
Remmarn helehall 104.726.45   99 €
Totebo tume türkiissinine 604.726.38 119 €
Totebo helebeež 904.726.32 119 €
Virestad punane/valge 804.726.42 169 €
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           Teenused

Kojuvedu Kokkupanek Muutsid meelt? Sellest ei ole midagi!
Lisa kojuveoteenus oma kogu summale, 
olenemata sellest, kas sa ostad tooteid 
veebist või kohapeal. Võtame meeleldi 
enda peale kogu raske töö ja toome 
 asjad sulle koju või  äriruumidesse. 
Ja me jää lihtsalt uksepaku  juures 
seisma, vaid toome su tooted sulle 
 meelepärasesse ruumi.

Me paneme sinu IKEA mööbli su kodus 
kokku, järgides kokkupanekujuhiseid. 
Kokkupanekuteenus sisaldab 1-aastast 
tehtud tööde garantiid. 

Enda ostu tagastamiseks on sul 90 
päeva. Hoia alles ostutšekk, arve või 
kinnitatud pangaülekande tõend, et 
tagastamine oleks lihtsam. Sa võid alati 
oma meelt muuta. Tagasta originaal-
pakendis kasutamata tooted 90 päeva 
jooksul koos tõendiga, et sa oled ostu 
sooritanud ja sa saad kogu raha tagasi.

Hinnad alates 19,90 € Hinnad alates 127 €

Meie valikus on palju teenuseid, et me saaksime sind aidata 
kõigega – alates kokkupanekust ja lõpetades toodete koju-
veoga.

Muidugi, mida rohkem sa ise teed, seda väiksem on ka hind.
Ja mida rohkem me sinu heaks teeme, seda rohkem saad sa 
mõnu sellest, et keegi teine töö ära teeb!


