
Sinä päätät tyylin
Kun ostat POÄNG-lepotuolin, saat itse valita kaiken paitsi mu-
kavuuden – se on nimittäin vakiovaruste! Saat täysin oman-
näköisesi tuolin yhdistämällä haluamasi rungon ja nahka- tai 
kangaspäällisen. Valittavanasi on eri puulajeista valmistettuja 
runkoja ja eri pintakäsittelyjä. Jos myöhemmin kaipaat vaihtelua, 
voit hankkia tuoliisi uuden päällisen laajasta valikoimastamme. 
Kangasverhoillut pehmusteet ovat irrotettavia ja useimmat myös 
konepestäviä. 

Mukava kokonaisuus
POÄNG-tuolissa muoto ja mukavuus ovat yhtä saumatonta ko-
konaisuutta. Taivutetusta liimapuusta valmistettu tuoli mukailee 
kehosi muotoja ja tukee hyvin niskaa ja alaselkää. Liimapuun 
ansiosta tuoli joustaa mukavasti. Halutessasi voit hankkia tuolin 
kaveriksi rahin, joka on suunniteltu tuolin mittojen mukaan täy-
dentämään mukavuutta. Jos haluat keinua oikein kunnolla, voit 
hankkia saman sarjan keinutuolin.
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OSAT
Lepotuoli
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Irtopäällinen

Eri päällisvaihtoehtoja

Aitoa nahkaa

Pestävä päällinen

Varastotuote

Lue lisää takuuvihkosesta.

POÄNG
Lepotuolisarja



1. Valitse runko. 
Valittavanasi on eri puulajeja ja
pintakäsittelyjä.

Lepotuolin runko Saatavana 
valkoinen, koivuviilu,
mustanruskea ja tammiviilu.

Keinutuolin runko Saatavana 
valkoinen, koivuviilu,
mustanruskea ja tammiviilu.

2. Valitse pehmuste. 
Valittavanasi on useita eri värejä,
materiaaleja ja kankaita. Yhdistä
makusi mukaan.

Pehmuste  
Saatavana HILLARED- ja LYSED-
kangaspäällisellä sekä GLOSE- ja 
SMIDIG-nahkaverhoilulla. 

Pehmuste
Saatavana erilaisia KNISA-
päällisiä.

Pehmuste
Saatavana STENLI- ja 
VISLANDA-kangaspäällisillä.

3. Lisää rahi. 
Valitse kangaspäällinen
tai nahkaverhoilu, joka sopii
täydellisesti uuteen lepotuoliisi.

Rahin runko
Saatavana valkoinen, koivuviilu,
mustanruskea ja tammiviilu.

Pehmuste
Saatavana HILLARED- ja LYSED-
kangaspäällisellä sekä GLOSE- ja 
SMIDIG-nahkaverhoilulla. 

Pehmuste
Saatavana erilaisia KNISA-
päällisiä.

Pehmuste
Saatavana STENLI- ja 
VISLANDA-kangaspäällisillä.

 

NÄIN VALITSET POÄNG-TUOTTEET



GLOSE: Pehmeää, läpivärjättyä 1,1 mm:n pintanahkaa. Haalistumista estävän
suojakäsittelyn ansiosta kestää hyvin kulutusta ja suoraa auringonvaloa.
Helppohoitoinen: imuroidaan säännöllisesti ja käsitellään silloin tällöin
ABSORB-nahanhoitoaineella, joka pitää nahan pehmeänä, taipuisana ja
hyvännäköisenä.

Kaikin tavoin kestäviä
Testit ovat tärkeitä kankaan kestävyyden varmistamiseksi,
mutta testitulokset eivät kerro koko totuutta. Kankaan
kestävyys riippuu nimittäin myös kankaan materiaaleista
ja rakenteesta sekä käyttötavasta. Paksut, tiheään kudotut
kankaat, joissa on sileä pinta, kestävät hankausta kaikkein
parhaiten. Luonnonkuituja ja tekokuituja sisältävät sekoi-
tekankaat kestävät hankausta paremmin kuin pelkkiä luon-
nonkuituja sisältävät kankaat. Lankavärjätyt kankaat ovat
kestävämpiä kuin painetut kankaat. Lisäksi likainen kangas
on alttiimpi kulutukselle kuin puhdas. Kankaan kestävyy-
teen vaikuttaa paljon myös se, miten sohvaa käytetään.

Testattuja kankaita
Testaamme sohvissa ja lepotuoleissa käytettävät kankaat,
jotta voimme olla varmoja niiden kestävyydestä. 
Kankaiden hankauksenkestävyyttä testataan laitteessa, 
joka hankaa testattavaa kangasta pyörivin liikkein toista 
kangasta vasten kovalla paineella. Kotikäyttöön tarkoite-
tuissa kalusteissa kankaan hankauksenkestävyyden tulee 
olla vähintään 15 000 kierrosta, ja yli 30 000 kierrosta 
kestävät kankaat ovat jo todella kestäviä. Kaikki kankaat 
reagoivat auringonvaloon, joten olemme testanneet myös 
kankaidemme valonkesto-ominaisuudet.

Pesuohje
Hankauk-
senkesto

Valonkesto  
(0-6)

HILLARED: 55 % puuvillaa, 25 % polyesteriä, 12 % viskoosia, 8 % pellavaa. Konepesu 40 ˚C. 30 000 
kierrosta

5

STENLI: 100 % puuvillaa. Konepesu 40°C. 25 000 
kierrosta

5

VISLANDA: 100 % puuvillaa. Konepesu 40 °C. 25 000 
kierrosta

5

KNISA: 100 % polyesteriä*. Konepesu 40 °C. 40 000 
kierrosta

5-6

LYSED: 100 % polyesteriä. Konepesu 40 °C. 25 000 
kierrosta

5

HYVÄ TIETÄÄ

Korkea selkänoja tukee hyvin niskaa.  
Lisämukavuutta saat helposti POÄNG-rahin avulla.

SMIDIG: Pehmeää ja kestävää 1 mm:n nahkaa, jossa likaantumista estävä
pintakäsittely. Helppohoitoinen: imuroidaan säännöllisesti ja käsitellään silloin
tällöin ABSORB-nahanhoitoaineella, joka pitää nahan pehmeänä, taipuisana ja
hyvännäköisenä.

*Tuotteessa käytetty polyesteri on valmistettu kierrätetyistä PET-
muovipulloista. Näin voimme vähentää uusien raakamateriaalien käyttöä ja 
negatiivisia ympäristövaikutuksia.



Lepotuoli
koivuviilu, mustan-
ruskea, vaaleaksi 
petsattu tammi

Keinutuoli
koivuviilu, mustan-
ruskea, vaaleaksi 
petsattu tammi

Rahi
koivuviilu, mustan-
ruskea, vaaleaksi 
petsattu tammi

Lisäpehmuste 
lepotuoliin ja keinu-
tuoliin.

Lisäpehmuste 
rahiin

Leveys × syvyys × korkeus (cm) 68×82×100 68×94×95 68×54×39

Kangaspäällisellä
HILLARED antrasiitti 129,- 179,- 79,- 79,- 49,-
HILLARED beige 129,- 179,- 79,- 79,- 49,-
HILLARED tummansininen 129,- 179,- 79,- 79,- 49,-
KNISA musta 89,- 139,- 49,- 39,- 19,-
KNISA vaalea beige 89,- 139,- 49,- 39,- 19,-
KNISA oranssi 89,- 139,- 49,- 39,- 19,-
LYSED kirkkaanvihreä 99,- 149,- 59,- 49,- 29,-
LYSED harmaa 99,- 149,- 59,- 49,- 29,-

VISLANDA musta/valkoinen 99,- 149,- 59,- 49,- 29,-

Nahkaverhoiltuna
GLOSE tummanruskea 219,– 269,– 89,– 169,– 59,–
GLOSE luonnonvalkoinen 219,– 269,– 89,– 169,– 59,–
SMIDIG musta 219,– 269,– 89,– 169,– 59,–
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