
Všechny zde vyobrazené výrobky nemusí být ve vašem nejbližším obchodním domě IKEA na skladě.  
Více informací získáte od našich prodavačů nebo na www.IKEA.cz Podrobnější informace o výrobcích  
najdete také na cenovce a na internetu. Všechny díly vyžadují montáž.

Nákupní prospekt

Pohodlné a osobité místo
Pohovka BACKSÄLEN vás zve k odpočinku po náročném dni.  
Hluboký sedák spolu s výškou opěrky a područkami poskytují 
uvolněnou polohu vsedě a příjemný pocit – pohodlné místo,  
kde se můžete schoulit, když prší a chcete strávit několik hodin 
sledováním televizního seriálu. Pohovka je také navržena tak,  
aby vyhovovala různým prostředím. Pomocí měkkých polštářů  
a plédů jí snadno dodáte osobitost. Vše tak, aby vyhovovala  
vaší domácnosti! 

BACKSÄLEN
Série pohovek

Typy
1,5místné křeslo 
2místná pohovka
3místná pohovka

Snímatelné a pratelné potahy

Výběr potahů

Více informací najdete  
v zárukové brožuře.

Potah lze prát (KATORP, HALLARP)

Potah lze prát (BLEKINGE)

 



Sestavy

BACKSÄLEN, 1,5místné křeslo.
Celková velikost: 115×94, v. 85 cm

Celková cena včetně potahu:
Blekinge, bílé 093.931.97
Katorp, přírodní 793.932.07
Hallarp, šedý 893.932.02

BACKSÄLEN, 3místná pohovka.
Celková velikost: 205×94, v. 85 cm

Celková cena včetně potahu:
Blekinge, bílá 193.931.54
Katorp, přírodní 493.931.62
Hallarp, šedý 493.931.57

BACKSÄLEN, 2místná pohovka
Celková velikost: 165×94, v. 85 cm

Celková cena včetně potahu:
Blekinge, bílá 193.931.68
Katorp, přírodní 293.931.77
Hallarp, šedý 393.931.72

Naše látky testujeme
V IKEA podrobujeme všechny naše látkové potahy na pohovky 
i křesla testům na odolnost. Schopnost látky odolávat oděru 
testujeme pomocí přístroje, kdy pod velkým tlakem o potah 
třeme další látku. Látka, která vydrží 15 000 cyklů, je vhodná 
pro každodenní použití v domácnosti – a pokud vydrží více než 
30 000 cyklů, pak je velice odolná vůči oděru. Všechny látky jsou 
citlivé na sluneční světlo, proto také testujeme, zda jsou naše 
látkové potahy odolné vůči blednutí.

Odolné v mnoha směrech
Odolnost našich látkových potahů kontrolujeme během 
důkladných testů – ty ale nezaručí všechno. Odolnost také 
záleží na typu materiálu, konstrukci a způsobu používání. 
Těžké, nahusto tkané látky s hladkým povrchem jsou vůči 
oděru nejodolnější. Látky se směsí přírodních a syntetických 
vláken zvládnou oděr lépe než látky čistě z vláken přírodních. 
Probarvené látky jsou odolnější než látky s tištěnými vzory. 
A špinavý potah podléhá opotřebení rychleji než potah čistý.  
Na látku má samozřejmě také vliv to, jakým způsobem  
pohovku používáte.

Instrukce k praní

Odolnost 
vůči oděru 
(v cyklech)

Odolnost  
vůči  
blednutí 
(1–8)

BLEKINGE: 100% bavlna Lze prát v pračce na 60 °C. 25 000 5
HALLARP: 80% bavlna, 20% polyester Lze prát v pračce na 60 °C. 25 000 5
KATORP: 80% bavlna, 20% len Lze prát v pračce na 40 °C. 25 000 5

Užitečné informace

Náhradní potahy

BACKSÄLEN, potah na 1,5místné křeslo.

Blekinge, bílý 104.971.32
Katorp, přírodní 104.972.31
Hallarp, šedý 404.972.63

BACKSÄLEN, potah na 2místnou pohovku.

Blekinge, bílý 804.971.95
Katorp, přírodní 204.972.35
Hallarp, šedý 204.972.59

BACKSÄLEN, potah na 3místnou pohovku.

Blekinge, bílý 004.971.99
Katorp, přírodní 404.972.39
Hallarp, šedý 004.972.55 


