
Alla produkter (som visas här) kanske inte finns på varuhuset. Kontakta personalen 
eller gå in på IKEA.se för mer information. För mer detaljerad produktinformation, 
se prislappen och IKEA.se  Alla delar kräver montering. 

POÄNG

Du väljer stilen
När du köper fåtöljen POÄNG väljer du allt själv, utom 
bekvämligheten som alltid kommer på köpet. Stilen 
bestämmer du genom att välja träslag på stommen och 
om du vill ha plymåer i läder eller tyg. Vill du förnya din 
POÄNG då och då kan du byta plymå – de finns med  
klädslar i flera olika färger, mönster och material. 
Tygklädslarna är avtagbara och kan tvättas i maskin.

En bekväm helhet
I fåtöljen POÄNG hänger design och bekvämlighet 
ihop som en helhet. Den skiktlimmade formböjda 
stommen följer kroppens form och ger ett skönt stöd 
för nacke och svank. Materialet i stommen gör också 
att fåtöljen sviktar på ett behagligt och avslappnande 
sätt. Kombinera gärna med fotpallen som är speciellt 
utformad för att ge dig en bekväm sittställning. Vill du 
ha mer gung kan du välja gungfåtöljen i samma serie. 
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MODELLER
Fotpall
Fåtölj
Gungfåtölj 

Avtagbar klädsel

Välj klädsel

Läder

Behandlat tyg

Tvättbar klädsel

Lagervara

Läs mer i garanti-
broschyren

KÖPHJÄLP

Fåtöljserie



SÅ HÄR VÄLJER DU DIN POÄNG

Fåtöljstomme finns i 
björkfaner, svartbrun och 
vitlaserad ekeffekt. 

Gungstolsstomme finns 
i björkfaner, svartbrun 
och vitlaserad ekeffekt.

1. Välj stomme.  
Det finns stommar  
i olika träslag.

2. Välj plymå.  
Plymåerna finns i olika 
klädslar, material och  
färger. Kombinera efter 
egen önskan.

3. Lägg till en fotpall.
Välj en fotpall i material  
och klädsel som matchar  
din nya fåtölj.

Plymå, uttryck med 
tygklädseln KNISA.

Fotpallsstomme finns i 
björkfaner, svartbrun och 
vitlaserad ekeffekt.

Plymå, uttryck med tyg-
klädseln KNISA.
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Plymå, uttryck med  
tygklädseln VISLANDA. 

Plymå, uttryck med  
tygklädseln VISLANDA.

Plymå, uttryck med 
tygklädslarna HILLARED,  
LYSED och läderklädslen 
GLOSE. 

Plymå, uttryck med 
tygklädslarna HILLARED, 
LYSED och läderklädslen 
GLOSE.



ALLA DELAR OCH PRISER

Fåtölj
björkfaner,
svartbrun, vit-
laserad ekfaner

Gungfåtölj
björkfaner, 
svartbrun, vit-
laserad ekfaner

Extra plymå 
till fåtölj och 
gung fåtölj 

Fotpall 
björkfaner,
svartbrun, vit-
laserad ekfaner

Extra plymå  
till fotpall

Bredd×Djup×Höjd i cm 68×82×100 68×94×95 68×54×39
Maxbelastning: 170 kg Sitshöjd 42 cm Sitshöjd 45 cm

Komplett med klädsel
HILLARED antracit 1.495:- 1.995:- 995:- 599:- 399:-
HILLARED beige 1.495:- 1.995:- 995:- 599:- 399:-
HILLARED mörkblå 1.495:- 1.995:- 995:- 599:- 399:-
KNISA ljusbeige 795:- 1.295:- 295:- 299:-  99:-
KNISA röd/orange 795:- 1.295:- 295:- 299:-  99:-
KNISA svart 795:- 1.295:- 295:- 299:-  99:-
LYSED grå 995:- 1.495:- 495:- 399:- 199:-
LYSED klargrön 995:- 1.495:- 495:- 399:- 199:-
VISLANDA svart/vit 1.295:- 1.795:- 795:- 499:- 299:-

Komplett med läder
GLOSE mörkbrun 1.995:- 2.495:- 1.495:- 799:- 599:-
GLOSE äggskal 1.995:- 2.495:- 1.495:- 799:- 599:-
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TYGER OCH KVALITET

Våra tyger har testats
IKEA låter testa sina klädslar för soffor och fåtöljer 
så att du kan vara säker på att de är hållbara. Tygets 
förmåga att motstå nötning testas genom en maskin 
som gnuggar tyget mot ett annat tyg under kraftigt 
tryck. Ett tyg som står emot 15.000 cykler är lämpligt 
för möbler som används för vardagligt bruk i hem-
met – och om det står emot mer än 30.000 cykler, är 
det mycket motståndskraftigt mot nötning. Alla tyger 
är känsliga för solljus, därför testar vi också att våra 
tyger är färgbeständiga.

Slitstarkt på olika sätt
Hårda tester är ett viktigt sätt att kontrollera håll-
barheten på våra klädslar, men de visar inte allt. 
Hållbarheten beror också på material, konstruktion 
och användning. Tunga, tättvävda tyger med slät 
yta är mest motståndskraftiga mot nötning. Tyger 
med en blandning av natur- och syntetfibrer tål nöt-
ning bättre än enbart naturfibrer. Garnfärgade tyger 
är mer hållbara än tyger med tryckta mönster. 
Och en smutsig klädsel slits snabbare än en ren. 
Klädseln påverkas naturligtvis också av hur du 
använder din soffa eller fåtölj.

Tvättråd

Motståndskraft 
mot nötning 
(cykler)

Ljusbeständighet 
(0-8)

HILLARED: Slitstarkt tyg i bomull, polyester, viskos och lin med struktur. Maskintvätt, 40°C 30.000 5

KNISA:* Tåligt polyestertyg. Maskintvätt, 40°C 40.000 5-6

LYSED: Tåligt polyestertyg i mjukt borstad mikrofiber. Maskintvätt, 40°C 25.000 5

VISLANDA: Tåligt bomullstyg med tryckt blommigt mönster. Maskintvätt, 40°C 25.000 5

GLOSE: Mjukt, slitstarkt och lättskött narvläder; praktiskt för barnfamiljer.

*Polyestern i denna produkt är tillverkad av återvunna PET-flaskor. 
På så sätt använder vi mindre nytt råmaterial och vår negativa 
inverkan på miljön minskar.

Den höga ryggen ger bra stöd för nacken. För att sitta ännu bekvä-
mare och mer avslappnat, kan du använda fåtöljen tillsammans 
med POÄNG fotpall.
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