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Köpguide

Bekväm innovation
För att få en riktigt bekväm sittställning är det viktigt att stolen ger 
kroppen rätt stöd på rätt ställe. Det var det som var utgångspunkten 
när vi började ta fram BERGMUND. Efter att ha studerat nya 
forskningsresultat om människokroppen har vi utvecklat en innovativ 
teknik som formar sitsens stoppning för bästa möjliga sittställning. 
Oavsett om du vill sitta medan du snabbt kastar i dig frukosten eller 
om du sitter och avnjuter en lång flerrättersmiddag så kan du räkna 
med att den här stolen levererar.

BERGMUND
Stolar och barstolar

Modeller
Stol med kort klädsel
Stol med halvlång klädsel
Stol med lång klädsel
Barstol, höjd 62 cm
Barstol, höjd 75 cm

Avtagbar klädsel

Tillgängliga klädsel

Tvättbar klädsel

Tvättbar klädsel
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BERGMUND skapades för att du ska kunna sitta riktigt bekvämt 
lite längre – utan att benen stelnar till eller att ryggen värker. För 
att lyckas med det har vi fördjupat oss i nya forskningsrön om 
människokroppen, vi har tittat på optimala sittvinklar och utvecklat 
en ny teknik för att skapa en riktigt bekväm stolssits.

Att sitta ses kanske inte som en aktivitet i sig, men sittandet 
omfattar faktiskt allt från kroppens skelett och muskler, till 
senor, brosk och leder. ”För att du ska sitta bekvämt under 
en längre stund är det viktigt att kroppen får rätt stöd på rätt 
plats”, förklarar materialutvecklaren Anders Bergner.

Viktig gemensam nämnare: våra sittben
I samband med utvecklingen av BERGMUND studerade Anders 
och teamet nya forskningsrön för att optimera sitsens form och 
hitta den optimala vinkeln mellan sitsen och ryggstödet. Det 
resulterade i flera intressanta insikter om människokroppen – 
till exempel att alla människors sittben är mycket lika. ”Det är 
sant, oavsett om man är 1,85 meter lång eller mycket kortare. 
Sitsens skålformade underdel fick därför en geometrisk 
utformning som passar 99 % av världens befolkning.”

Bekväm innovation
Polyestermaterialet i sitsens stoppning och i ryggstödet består 
av små vertikala fibrer som ger bättre elasticitet jämfört med 
fibrer som är mer sammanvävda. Anders och hans team 
utvecklade sedan en innovativ teknik för att göra sätet ännu 
mer bekvämt genom att faktiskt forma sitsens stoppning.
”Det är lite som att grädda våfflor. Polyesterfibrerna matas in i 
ett specialverktyg där den korrekta formen fixeras.”

Efter flera års utveckling hoppas Anders att BERGMUND ska 
hjälpa människor att kunna njuta av trevliga och mer bekväma 
stunder runt bordet.
”När alla runt bordet sitter bekvämt kan de slappna av och 
fokusera mer på varandra.”

Bekväm innovation
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Bra att veta

Våra tyger har testats
På IKEA testar vi klädslarna på våra soffor och fåtöljer så att 
du kan vara säker på att de är hållbara. Tygets motståndskraft 
mot nötning testas med en maskin som stryker det mot ett 
annat tyg samtidigt som det utsätts för ordentligt tryck. Ett tyg 
som klarar 15 000 cykler är lämpligt för möbler som måste tåla 
vardagslivet hemma – och om det klarar fler än 30 000 cykler 
är det mycket motståndskraftigt mot nötning. Alla tyger är 
känsliga för solljus, och därför kontrollerar vi även att tyget inte 
bleknar.

Hållbart på flera sätt
Tuffa tester är ett viktigt sätt att kontrollera hållbarheten hos 
våra klädslar, men de berättar inte hela historien. Hållbarheten 
beror även på material, konstruktion och användningssätt. 
Tunga, tätt vävda material med en plan yta är mest 
motståndskraftiga mot nötning. Tyger med en blandning av 
naturliga och syntetiska fibrer tål nötning bättre än material 
med endast naturfibrer. Tyger med garn som färgats före 
vävning är tåligare än tyger med tryckta mönster. Och smutsiga 
klädslar slits ut snabbare än rena. Tyget påverkas förstås även 
av hur du använder stolen.

Tvättanvisningar

Motståndskraft 
mot nötning 
(cykler)

Ljustålighet 
(1–8)

DJUPARP mörkgrå Kan tvättas i maskin i 40 °C. 25 000 5

FÅGELFORS flerfärgad Kan tvättas i maskin i 40 °C. 25 000 5

GUNNARED mellangrå Kan tvättas i maskin i 40 °C. 50 000 5–6

HALLARP beige Kan tvättas i maskin i 40 °C. 15 000 5

INSEROS vit Kan tvättas i maskin i 40 °C. 35 000 5

KOLBODA beige/mörkgrå Kan tvättas i maskin i 40 °C. 25 000 5

LJUNGEN ljusgrön Kan tvättas i maskin i 40 °C. 45 000 5

NOLHAGA gråbeige Kan tvättas i maskin i 30 °C. 30 000 5

NYKVARN grå Kan tvättas i maskin i 40 °C. 25 000 5

ORRSTA ljusgrå Kan tvättas i maskin i 40 °C. 25 000 5

ROMMELE mörkblå/vit Kan tvättas i maskin i 40 °C. 25 000 5

RYRANE mörkblå/vit/blommig Kan tvättas i maskin i 40 °C. 25 000 5
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Stol, vit eller svart  
stomme

Stol, ekstomme Barstol, 
62 cm sitthöjd,  
vit, svart eller 
ekstomme

Barstol,  
75 cm sitthöjd,  
vit, svart eller 
ekstomme

Bredd × djup × höjd i cm 52 × 59 × 95 52 × 59 × 95 45 × 48 × 97 45 × 49 × 110
Sitsens bredd × sitsens djup × sitsens höjd i cm 52 × 41 × 51 52 × 41 × 51 45 × 37 × 62 45 × 37 × 75

Komplett med klädsel
ORRSTA ljusgrå, kort 595:- 645:- 695:- 795:-

FÅGELFORS flerfärgad, kort 645:- 695:- 745:- 845:-

GUNNARED mellangrå, kort 645:- 695:- 745:- 845:-

HALLARP beige, kort 645:- 695:- 745:- 845:-

KVILLSFORS mörkblå/blå, kort 645:- 695:- 745:- 845:-

LJUNGEN ljusgrön, kort 645:- 695:- 745:- 845:-

NYKVARN grå, kort 645:- 695:- 745:- 845:-

ROMMELE mörkblå/vit, kort 645:- 695:- 745:- 845:-

INSEROS vit, halvlång 695:- 745:- - -
NOLHAGA gråbeige, halvlång 695:- 745:- - -
RYRANE mörkblå/vit/blommig, halvlång 695:- 745:- - -

INSEROS vit, lång 745:- 795:- - -

KOLBODA beige/mörkgrå, lång 745:- 795:- - -

GLOSE fast klädsel i läder, svart 1195:-* - 1195:-* 1295:-*

Extra klädslar
ORRSTA ljusgrå, kort 100:- 100:- 100:- 100:-

FÅGELFORS flerfärgad, kort 150:- 150:- 150:- 150:-
GUNNARED mellangrå, kort 150:- 150:- 150:- 150:-

HALLARP beige, kort 150:- 150:- 150:- 150:-

KVILLSFORS mörkblå/blå, kort 150:- 150:- 150:- 150:-

LJUNGEN ljusgrön, kort 150:- 150:- 150:- 150:-

NYKVARN grå, kort 150:- 150:- 150:- 150:-

ROMMELE mörkblå/vit, kort 150:- 150:- 150:- 150:-

INSEROS vit, halvlång 200:- 200:- - -

NOLHAGA gråbeige, halvlång 200:- 200:- - -

RYRANE mörkblå/vit/blommig, halvlång 200:- 200:- - -

INSEROS vit, lång 250:- 250:- - -

KOLBODA beige/mörkgrå, lång 250:- 250:- - -
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*Finns bara med svart stomme 


