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Jij kiest de stijl
Wanneer je een POÄNG fauteuil koopt, kies je alles zelf behalve het 
comfort. Dat krijg je er altijd bij. De stijl bepaal je door de houtsoort en 
de afwerking van het onderstel plus kussens met lederen bekleding of 
stoffen hoes te kiezen. Wil je je POÄNG af en toe vernieuwen, dan kan 
je altijd een extra kussen kopen - ze zijn verkrijgbaar met hoezen in 
verschillende kleuren, dessins en materialen. De stoffen hoes is 
afneembaar en is in de meeste gevallen machinewasbaar. De lederen 
kussens kunnen gemakkelijk worden onderhouden met ABSORB 
lederreiniging.

Een comfortabel geheel
In de POÄNG fauteuil vormen design en comfort één geheel.  
Het gelaagde, vormgebogen onderstel volgt de vorm van het lichaam 
en biedt een prettige ondersteuning van de nek en de onderrug.  
Het materiaal van het onderstel maakt dat de fauteuil comfortabel en 
ontspannend meeveert. Uitstekend te combineren met de 
voetenbank, die een speciale vormgeving heeft, zodat je nog 
comfortabeler kan zitten. Wil je liever schommelen, kies dan de 
schommelfauteuil uit dezelfde serie.

Design:
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UITVOERINGEN:
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Afneembare hoes

Hoes/bekleding naar keuze

Echt leder

Voor meer info over deze  
garantie, raadpleeg 
onze garantiebrochure.

POÄNG
Fauteuil

KOOPHULP

Mogelijk zijn niet alle (hier getoonde) producten verkrijgbaar in het woonwarenhuis. Spreek een  
medewerker aan of kijk op IKEA.be voor meer informatie. Kijk voor gedetailleerde productinformatie  
op het prijskaartje of op de website. Sommige elementen moeten gemonteerd worden.



ZO KIES JE POÄNG

1. Kies het onderstel. 
De onderstellen zijn verkrijgbaar 
in verschillende houtsoorten en 
met verschillende afwerkingen.

Fauteuilonderstel verkrijg-
baar in berken, zwartbruin of 
wit gelazuurd eiken fineer.

Onderstel schommelstoel 
verkrijgbaar in berken, 
zwartbruin of wit gelazuurd 
eiken fineer.

2. Kies het kussen. 
De kussens zijn verkrijgbaar  
met hoezen in verschillende 
materialen en kleuren.  
Combineer zoals je wilt.

Kussen met stoffen hoes 
HILLARED, LYSED of met 
lederen bekleding GLOSE of 
SMIDIG.

Kussen met KNISA
overtrekken.

Kussen met STENLI en 
VISLANDA stoffen hoezen. 

3. Vul aan met een voetenbank. 
Kies een voetenbank in een 
materiaal en met een kussen die 
mooi passen bij je fauteuil.

Onderstel voetenbank  
verkrijgbaar in berken, 
zwartbruin of wit gelazuurd 
eiken fineer.

Kussen voetenbank met 
stoffen hoes HILLARED of  
met lederen bekleding GLOSE.

Kussen met KNISA
overtrekken.

Kussen voetenbank met 
SKIFTEBO en VISLANDA  
stoffen hoezen. 
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GLOSE: Zacht, door en door geverfd 1,1 mm dik nerfleder dat bestand is 
tegen slijtage en fel zonlicht dankzij de kleurvaste beschermlaag. Makkelijk te 
onderhouden door geregeld te stofzuigen en te behandelen met de ABSORB 
lederonderhoudset zodat het leder zacht, soepel en mooi blijft.

De hoge rugleuning biedt een goede ondersteuning voor de nek.  
Gebruik de fauteuil samen met de POÄNG voetenbank voor nog  
meer comfort en om ontspannen te zitten.

Voor meer informatie, lees de materiaaltag en het inrichtingsadvies.

Slijtvast op verschillende manieren
Strenge tests zijn belangrijk om de slijtvastheid van onze 
stoffen bekleding en hoezen te controleren, maar dat is niet 
alles. Slijtvastheid is ook afhankelijk van de materialen, de 
constructie en de manier waarop de stof wordt gebruikt. 
Zware, dichtgeweven stoffen met een vlak oppervlak zijn het 
meest slijtvast. Stoffen met een combinatie van natuurlijke 
en synthetische vezels zijn slijtvaster dan stoffen met enkel 
natuurlijke vezels. Garengeverfde stoffen zijn slijtvaster dan 
stoffen met prints. En een vuile hoes verslijt sneller dan een 
schone. Het gebruik van de zitbank heeft natuurlijk ook een 
invloed op de stof.

Onze stoffen worden getest
Bij IKEA testen we de stoffen bekleding en hoezen van onze 
zitbanken en fauteuils zodat je zeker bent dat ze slijtvast zijn. 
De slijtvastheid wordt machinaal getest door de stof van de 
bekleding tegen een andere stof te wrijven en tegelijk druk uit te 
oefenen. Een stof die tot 15.000 cycli kan doorstaan is geschikt 
voor meubelen voor dagelijks gebruik. Een stof is zeer slijtvast 
als ze meer dan 30.000 cycli verdraagt. Alle stoffen zijn gevoelig 
voor zonlicht. Daarom controleren we ook of onze stoffen niet te 
snel verbleken.

Wasvoorschriften
Slijtvast-  
heid (cycli)

Licht  
vastheid  
(0-6)

HILLARED: 55% katoen/25% polyester/12% viscose/rayon/8% linnen. Machinewasbaar op 40°C. 30.000 5

VISLANDA: 100% katoen. Machinewasbaar op 40°C. 25.000 5

KNISA: 100% polyester*. Gemengde linnenbinding. Machinewasbaar op 40°C. 40.000 5-6

SKIFTEBO: 100% polyester. Machinewasbaar op 40°C. 35.000 5

GOED OM TE WETEN
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Fauteuil
berken, 
zwartbruin of  
wit gelazuurd 
eiken fineer

Schommel- 
fauteuil
berken, 
zwartbruin of  
wit gelazuurd 
eiken fineer

Extra kussen 
voor fauteuil, 
schommel-
fauteuil

Voetenbank
berken, 
zwartbruin of  
wit gelazuurd 
eiken fineer

Extra 
kussen voor 
voetenbank

Breedte×Diepte×Hoogte (cm) 68×82×100 68×94×95 68×54×39

Compleet met stoffen hoes

KNISA lichtbeige 59,99 109,99 19,99 35,99 15,99
KNISA zwart 59,99 109,99 19,99 35,99 15,99
HILLARED beige 129,- 179,- 89,- 59,99 39,99
HILLARED donkerblauw 129,- 179,- 89,- 59,99 39,99
HILLARED antraciet 129,- 179,- 89,- 59,99 39,99
SKIFTEBO donkergrijs 129,- 179,- 89,- 59,99 24,99
SKIFTEBO geel 129,- 179,- 89,- 59,99 24,99

Compleet met lederen bekleding

GLOSE donkerbruin 219,- 269,- 179,- 89,99 69,99
GLOSE ecru 219,- 269,- 179,- 89,99 69,99

ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN


