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Produktguide

POÄNG
DESIGN

Noboru Nakamura

MODELLER
Lænestol
Gyngestol
Taburet

Aftageligt betræk

Betræk

Ægte læder

Vaskbart betræk

Vaskbart betræk

Kemisk rens

Lagervare

Læs mere i
garantifolderen for
sofaer og lænestole

Du vælger stilen!
Når du køber en POÄNG lænestol, vælger du alting selv, undtagen
komforten – den er altid med i købet! Du kan skabe din helt egen
stil ved at kombinere stel i forskellige træsorter og farver og hynder
med stof- eller læderbetræk. Hvis der skal ske noget nyt, kan du
altid købe en ekstra hynde – de fås med betræk i mange forskellige
farver, mønstre og materialer. Stofbetrækkene kan tages af, og
de fleste kan maskinvaskes. Læderet behandles med ABSORB
læderrens, så det bliver ved med at være blødt og smidigt.
En komfortabel helhed
I POÄNG lænestol er design og komfort to sider af samme sag. Det
lamellimede, formspændte stel følger kroppens konturer og gi’r god
støtte til nakke og lænd. Stellets materiale gør stolen let, behagelig
og fleksibel. Suppler med taburetten, der er specielt designet, så
du kan sidde behageligt. Hvis du har lyst til at vippe mere, kan du
vælge gyngestolen i samme serie.

Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset.
Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.
Se detaljerede produktoplysninger på prislappen og på vores hjemmeside.
Alle dele skal samles.

SÅDAN VÆLGER DU POÄNG

1. Vælg stel
Stellet fås i forskellige
træsorter og farver.

Stel til lænestol: Birk, sortbrunt og egetræ med hvid
bejdse.

Stel til gyngestol: Birk, sortbrunt og egetræ med hvid
bejdse.

Hynder med HILLARED
stofbetræk, samt GLOSE
og SMIDIG læderbetræk.

Hynde med KNISA
betræk.

2. Vælg hynde
Hynderne fås med betræk i
forskellige design, materialer
og farver. Du kan kombinere
dem, præcis som du vil.

3. Suppler med en taburet
Vælg en tabureti et materiale
og med en hynde, der matcher
din nye stol perfekt.

Hynde med HILLARED
stofbetræk, samt GLOSE
og SMIDIG læderbetræk.
Stel til taburet: Birk, sortbrunt
og egetræ med hvid bejdse.

Hynde med STENLI, samt
VISLANDA stofbetræk.
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Hynde med KNISA
stofbetræk.

ALLE DELE OG PRISER

Bredde x dybde x højde (cm)

Lænestol
Birk, sortbrun,
egetræ med
hvid bejdse
68x82x100

Gyngestol
Birk, sortbrun,
egetræ med
hvid bejdse
68x94x95

Ekstra hynde
til lænestol
og gyngestol

Taburet
Birk, sortbrun,
egetræ med
hvid bejdse
68x54x39

Ekstra hynde
til taburet

Inkl. stofbetræk
KNISA sort

499.-

699.-

200.-

299.-

100.-

KNISA lys beige

499.-

699.-

200.-

299.-

100.-

KNISA orange

499.-

699.-

200.-

299.-

100.-

LYSED grøn

799.-

999.-

500.-

399.-

200.-

LYSED grå

799.-

999.-

500.-

399.-

200.-

VISLANDA sort/hvid

799.-

999.-

500.-

399.-

200.-

STENLI sort/hvid

899.-

1.099.-

600.-

499.-

300.-

HILLARED antracit

999.-

1.199.-

700.-

599.-

400.-

HILLARED beige

999.-

1.199.-

700.-

599.-

400.-

HILLARED mørkeblå

999.-

1.199.-

700.-

599.-

400.-

GLOSE mørkebrun

1.399.-

1.599.-

1.100.-

699.-

500.-

GLOSE æggeskal

1.399.-

1.599.-

1.100.-

699.-

500.-

SMIDIG sort

1.399.-

1.599.-

1.100.-

699.-

500.-

Inkl. læderbetræk
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GODT AT VIDE
Vores stof er blevet testet
I IKEA tester vi alle stofbetræk til lænestole og sofaer for
at være sikre på, at de holder. Stoffets modstandsdygtighed over for slid testes ved hjælp af en maskine, der gnider
stoffet imod et andet stykke stof med et fast tryk. Stof, der
kan holde til 15.000 testcyklusser er velegnet til møbler,
der skal holde til livet derhjemme hver dag – og hvis det
kan holde til mere end 30.000 cyklusser, er det meget
slidstærkt. Alle typer stof er følsomme over for sollys, og
derfor tester vi også, at stoffet ikke falmer.

Slidstærk på forskellige måder
Det er vigtigt at gennemføre strenge test for at kontrollere
slidstyrken af vores stofbetræk, men det er ikke nok.
Slidstyrke afhænger også af materialer, konstruktion og
brug. Tykke og tætvævede tekstiler med en glat overflade
er mest modstandsdygtige over for slid. Stof fremstillet
af en blanding af naturfibre og syntetiske fibre kan bedre
modstå slid end stof, der udelukkende er fremstillet af
naturfibre. Gennemfarvet stof er mere holdbart end stof
med trykte mønstre. Og et snavset betræk bliver hurtigere
slidt end et rent. Stoffet bliver selvfølgelig også påvirket af,
hvordan du bruger sofaen.

Vaskeanvisninger

Modstandsdygtighed
over for slid (cyklusser)

Lysægthed
(0-6)

HILLARED: 55% bomuld, 25% polyester, 12% viskose og 8% hør.

Kan maskinvaskes ved 40°.

30.000

5

STENLI: 100% bomuld. Glatvævet med blomstertryk.

Kan maskinvaskes ved 40°.

25.000

5

VISLANDA: 100% bomuld. Glatvævet med blomstertryk.

Kan maskinvaskes ved 40°.

25.000

5

KNISA: 100% polyester*. Gråmeleret, glatvævet.

Kan maskinvaskes ved 40°.

40.000

5-6

LYSED: 100% polyester. Blød, børstet mikrofiber. Gråmeleret tone-i-tone.

Kan maskinvaskes ved 40°.

25.000

5

GLOSE: Blødt og gennemfarvet 1,1 mm tykt kernelæder, der kan modstå slid
og stærkt sollys, fordi det er behandlet med en beskyttende belægning, der
ikke falmer. Det er nemt at vedligeholde læderet ved at støvsuge det jævnligt
og behandle det med ABSORB læderpleje, så læderet bliver ved med at være
blødt, fleksibelt og smukt.

SMIDIG: Blødt og slidstærkt 1 mm tykt læder, der er behandlet med en tynd
belægning, som beskytter det mod snavs. Det er nemt at vedligeholde læderet ved at støvsuge det jævnligt og behandle det med ABSORB læderpleje, så
læderet bliver ved med at være blødt, fleksibelt og smukt.

Læs mere på lappen med materialeinformation og i folderen om læder og
andre sofamaterialer.

Den høje ryg gi’r god støtte til nakken. Brug lænestolen sammen med POÄNG
taburet, hvis du vil sidde endnu mere behageligt og afslappet.

*P
 olyesteren i dette produkt er fremstillet af genanvendte PET-flasker, der
reducerer forbruget af nye råmaterialer og gi’r en mindre miljøpåvirkning.

© Inter IKEA Systems B.V. 2007-2019

IKEA tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Vi henviser i øvrigt til gældende salgs- og leveringsbetingelser.

