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Ekta leður

Veldu þinn eigin stíl
Þú getur valið um allt þegar þú kaupir POÄNG hægindastól, nema
þægindin – þau eru alltaf innifalin! Skapaðu þinn eigin stíl með því
að blanda saman mismunandi viðartegundum, áferð og púðum
með tau eða leðuráklæði. Ef þú vilt breyta til er alltaf hægt að
kaupa aukapúða – þeir eru til í nokkrum litum, mynstrum og
gerðum. Tauáklæðin er hægt að taka af og flest má þvo í vél.
Samræmd þægindi
Hönnun og þægindi fara saman í POÄNG hægindastólnum eins og
tveir hlutir af einni heild. Grindin er úr límtré og er formuð þannig
að hún fylgir útlínum líkamans og styður við háls og mjóbak. Efnið
í grindinni gefur stólnum létta, þægilega og slakandi mýkt. Hægt
er að bæta við skemli sem er sérstaklega hannaður til að þú sitjir í
þægilegri stellingu. Veldu ruggustólinn ef þú vilt gera virkilega vel
við þig.

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..

SVONA VELUR ÞÚ POÄNG
1. Veldu grind.
Grindurnar fást í mismunandi
viðartegundum með mismunandi
áferð.

Hægindastóll, grindin fæst í
birki, svarbrúnu og eik.

Ruggustóll, grindin fæst í
birki, svarbrúnu og eik.

Púði, með HILLARED og LYSED
tauáklæðum og GLOSE og
SMIDIG leðuráklæðum.

Púði, með KNISA tauáklæði.

Púði, með VISLANDA tauáklæði.

Skemill, grindin fæst í
birki, svarbrúnu og eik.

Púði, með HILLARED
tauáklæði og GLOSE og SMIDIG
leðuráklæðum.

Púði, með KNISA tauáklæði.

2. Veldu púða.
Púðarnir fást í mismunandi hönnun,
efni og litum. Raðaðu þeim saman
eins og þú vilt.

3. Bættu við skemli.
Veldu skemil úr sama við og með
samskonar púða og nýi stóllinn.

Púði, með LYSED og VISLANDA
tauáklæðum.
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GOTT AÐ VITA
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 er 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 a
 uðvitað líka máli hvernig stóllinn er notaður.

Þvottaleiðbeiningar

Nuddpróf
(umferðir)

Ljósfesta
(1-8)
5

HILLARED: 55% bómull, 25% pólýester, 12% viskósi/rayon, 8% hör.

Má þvo í vél á 40°C.

30.000

KNISA: 100% pólýester*. Einfaldur blandaður vefnaður.

Má þvo í vél á 40°C.

40.000

5-6

LYSED: 100% pólýester. Mjúkt efni úr örtrefjum með fíngerðri blandaðri áferð.

Má þvo í vél á 40°C.

25.000

5

VISLANDA: 100% bómull.

Má þvo í vél á 40°C.

25.000

5

SMIDIG: Mjúkt, harðgert 1 mm þykkt leður sem hefur verið meðhöndlað með
þunnri áferð til að vernda það fyrir óhreinindum.

GLOSE: Mjúkt, gegnlitað 1,1 mm þykkt gæðaleður sem þolir vel almenna
notkun og sterkt sólarljós þar sem að hefur verið meðhöndlað með áferð sem
kemur í veg fyrir að liturinn dofni með tímanum.

Hátt bakið styður við hálsinn. Til að slaka enn betur á er hægt að nota
hægindastólinn með POÄNG skemli.

* Pólýesterefnið í þessari vöru er úr endurunnum PET-plastflöskum og dregur
því úr notkun á auðlindum jarðar og minnkar umhverfisfótsporið.
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ALLAR EININGAR

Hægindastóll
birki
813.058.07

Hægindastóll
svarbrúnt
200.698.52

Hægindastóll
eik
500.547.26

Ruggustóll
birki
201.557.84

Ruggustóll
svarbrúnt
202.240.18

Ruggustóll
eik
802.240.44

68×82×100

68×82×100

68×82×100

68×94×95

68×94×95

68×94×95

HILLARED kolgrátt

191.977.75

191.977.80

891.977.91

392.010.26

592.010.30

292.010.41

HILLARED drappað

491.977.50

691.977.54

991.977.62

391.979.20

291.979.25

991.979.36

HILLARED dökkblátt

491.978.06

491.978.11

191.978.22

192.010.51

092.010.56

592.010.68

KNISA svart

692.408.23

592.408.28

492.408.38

392.415.22

192.415.37

892.415.67

KNISA ljósdrappað

392.407.87

392.407.92

792.408.08

292.415.27

192.415.42

492.415.69

KNISA appelsínugult

792.408.46

792.408.51

692.408.61

292.415.32

092.415.47

092.415.71

LYSED skærgrænt

892.416.28

792.416.38

592.416.58

392.444.22

492.444.26

192.444.56

LYSED grátt

892.416.33

792.416.43

192.416.60

292.444.13

292.444.32

392.444.60

VISLANDA svart/hvítt

491.812.21

591.812.25

791.812.34

491.812.64

191.812.65

591.812.73

GLOSE dökkbrúnt

898.291.19

598.291.25

098.291.23

498.610.07

599.008.57

599.008.76

GLOSE beinhvítt

198.305.88

598.305.86

798.305.85

698.610.11

199.008.64

199.008.78

SMIDIG svart

098.054.76

098.178.89

898.055.28

798.610.15

699.008.33

099.008.45

Skemill
birki
613.059.07

Skemill
svarbrúnt
400.698.51

Skemill
eik
700.547.25

Aukapúði
fyrir hægindastól og
ruggustól

Aukapúði
fyrir skemil

68×54×39

68×54×39

68×54×39

HILLARED kolgrátt

591.978.63

491.978.68

191.978.79

703.624.70

703.625.21

HILLARED drappað

991.978.37

791.978.43

491.978.54

103.624.68

303.625.23

HILLARED dökkblátt

291.978.88

291.978.93

491.979.05

903.624.69

503.625.22

KNISA svart

492.446.57

992.446.69

592.446.90

203.943.17

603.943.20

KNISA ljósdrappað

692.446.61

192.446.73

192.446.92

003.943.18

403.943.21

KNISA appelsínugult

792.446.65

292.446.77

792.446.94

403.943.16

803.943.19

LYSED skærgrænt

292.514.32

392.514.36

992.514.43

703.976.29

603.976.44

LYSED grátt

892.514.48

092.514.52

592.514.59

703.976.34

603.976.39

VISLANDA svart/hvítt

291.812.41

391.812.45

591.812.54

003.453.99

403.454.01

GLOSE dökkbrúnt

598.291.11

298.291.17

698.291.15

600.945.95

300.945.92

GLOSE beinhvítt

098.305.41

898.305.42

698.305.43

301.059.01

301.058.97

SMIDIG svart

798.150.47

398.178.83

298.111.17

400.523.65

100.523.62

Breidd×Dýpt×Hæð í cm.
Sófi með áklæði

Með leðuráklæði

Breidd×Dýpt×Hæð í cm.
Sófi með áklæði

Með leðuráklæði
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