
Innovatie - een wonder voor jouw comfort
Om echt comfortabel te zitten, moet de stoel je lichaam de juiste 
ondersteuning bieden op de juiste plaats. Dat was het uitgangspunt 
voor ons werk met BERGMUND. Na het grondig bestuderen van 
nieuw onderzoek naar het menselijk lichaam hebben we een 
innoverende techniek ontwikkeld die de vulling van de zitting vormt 
voor optimaal comfort. Of je nu gaat zitten voor een snel ontbijt of 
langer aan tafel blijft napraten na een lekker diner, deze stoel draagt 
zorgt voor jouw comfort.

BERGMUND
Serie eetkamerstoelen en barkrukken
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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.

KOOPHULP

Modellen
Eetkamerstoelen  
met korte hoes
Eetkamerstoelen  
met middellange hoes
Eetkamerstoelen  
met lange hoes
Barkruk, 62 cm hoog
Barkruk, 75 cm hoog

Afneembare hoes

Hoes naar keuze

Wasbare bekleding

Wasbare bekleding
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BERGMUND werd ontworpen zodat jij net iets langer op je stoel 
kan zitten zonder dat je benen stijf worden of je rug pijn doet. Na 
het grondig bestuderen van nieuw onderzoek naar het menselijk 
lichaam hebben we een innoverende techniek ontwikkeld die de 
vulling van de zitting vormt voor optimaal comfort.

Zitten is niet actief bewegen. Toch heb je er heel je lichaam 
voor nodig, van botten en spieren tot pezen, kraakbeen 
en gewrichten. “Het is belangrijk dat je lichaam de juiste 
ondersteuning krijgt op de juiste plek zodat je langer 
comfortabel kan zitten”, legt materiaalontwikkelaar Anders 
Bergner uit.

Zitbotjes, iedereen heeft ze
Voor BERGMUND bestudeerden Anders en het team nieuw 
onderzoek om de vorm van de zitting te ontwikkelen en de 
ideale hoek voor de zitting en de rugleuning te vinden. Ze 
stuitten op diverse interessante inzichten over het menselijk 
lichaam, bijvoorbeeld dat de zitbotjes van alle mensen zeer 
gelijkaardig zijn. “Dat is waar. Het maakt niet veel uit of iemand 
1,85 meter groot is of veel kleiner. De komvormige zitting past 
dus perfect voor 99% van de wereldbevolking.”

Innovatie brengt comfort
Het polyester in de vulling van de zitting en de rugleuning bevat 
kleine verticale vezels die elastischer zijn dan vezels die meer 
in elkaar verstrikt zitten. Anders en zijn team ontwikkelden 
vervolgens een innovatieve techniek om het zitcomfort verder 
te verbeteren met de vorm van de vulling van de zitting.
“Het lijkt op een wafel maken. De polyestervezels worden met 
een speciaal apparaat op de juiste plek gespoten.”

Anders hoopt dat de jaren productontwikkeling hun vruchten 
afwerpen en dat BERGMUND mensen helpt om te genieten van 
goed zitcomfort, voor nog leukere momenten samen.
“Als iedereen comfortabel aan tafel zit, kan iedereen 
ontspannen en zich meer focussen op elkaar.”

Innovatie - een wonder voor jouw comfort
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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 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.

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, dicht 
geweven 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 stoel heeft natuurlijk ook een invloed op de stof.

Wasvoorschriften
Slijtvastheid 
(cycli)

Lichtvastheidstest 
(1-8)

FÅGELFORS veelkleurig Machinewasbaar op 40°C. 25.000 5

GUNNARED middengrijs Machinewasbaar op 40°C. 50.000 5-6

INSEROS wit Machinewasbaar op 40°C. 35.000 5

KOLBODA beige/donkergrijs Machinewasbaar op 40°C. 25.000 5

NYKVARN grijs Machinewasbaar op 40°C. 25.000 5

ORRSTA lichtgrijs Machinewasbaar op 40°C. 25.000 5

ROMMELE donkerblauw/wit Machinewasbaar op 40°C. 25.000 5

Goed om te weten



Alle onderdelen en prijzen

© Inter IKEA Systems B.V. 2020 De prijzen gelden tot 1 juli 2021, onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Eetkamerstoel,  
witte of zwarte 
poten voor 
stoelonderstel

Barkruk, zithoogte 
van 62 cm, witte of 
zwarte poten voor 
stoelonderstel

Barkruk, zithoogte 
van 75 cm, witte of 
zwarte poten voor 
stoelonderstel

Breedte×Diepte×Hoogte (cm) 52×59×95 45×48×97 45×49×110
Zitbreedte×zitdiepte×zithoogte in cm 52×41×51 45×37×62 45×37×75

Compleet met hoes

FÅGELFORS veelkleurig 64,99 74,99 84,99

GUNNARED middengrijs 64,99 74,99 84,99

INSEROS wit - 74,99 84,99

KOLBODA beige/donkergrijs - 74,99 84,99

NYKVARN grijs 64,99 - -

ORRSTA lichtgrijs 59,99 69,99 79,99

ROMMELE donkerblauw/wit 64,99 74,99 84,99

GLOSE zwart vast lederen hoes 119,- 119,- 129,-

Extra hoes

FÅGELFORS veelkleurig 14,99 14,99 14,99

GUNNARED middengrijs 14,99 14,99 14,99

INSEROS wit - 14,99 14,99

KOLBODA beige/donkergrijs - 14,99 14,99

NYKVARN grijs 14,99 - -

ORRSTA lichtgrijs 9,99 9,99 9,99

ROMMELE donkerblauw/wit 14,99 14,99 14,99


