РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

POÄNG
ДИЗАЙН

Нобору Накамура

МОДЕЛИ

Кресло
Люлеещ се стол
Табуретка

Свалящ се калъф

Избор на калъфи

Естествена кожа

Перящ се калъф

Артикул на склад

Пълни условия на
www.IKEA.bg

Вие избирате стила
Когато купувате кресло POÄNG, избирате всички елементи сами, освен
комфорта - той винаги е включен! Дизайнът ще бъде уникален - свободно
съчетавайте рамки от различни видове дървесина и възглавници с калъфи от
кожа или текстил. Ако искате промяна, винаги може да си купите допълнителна
възглавница - калъфите към тях са в различни цветове, десени и материали.
Текстилните калъфи се свалят, а повечето са подходящи за машинно пране.
За да запазите кожените калъфи чисти и меки, третирайте ги с почистващ
препарат за кожа ABSORB.
Хармония и комфорт
В креслото POÄNG дизайн и комфорт се сливат неусетно - като две половини
на едно цяло. Рамката от слепена и огъната слоеста дървесина следва
извивките на тялото и осигурява опора за врата и кръста. Благодарение на
материала, от който е изработена, тя пружинира леко, приятно и отпускащо.
Съчетайте с табуретката за крака, специално проектирана да гарантира
удобно положение на тялото. А ако наистина ви се иска да се полюлеете,
изберете люлеещия се стол от същата серия.

Не всички артикули (показани тук) могат да бъдат налични в магазина. Моля, свържете се с персонала или
потърсете повече информация на www.IKEA.bg. За повече продуктова информация вижте етикета и в интернет.
Всички елементи трябва да бъдат сглобени.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ POÄNG
1. Изберете рамка.
Предлагат се рамки от
различни видове дървесина
с различни покрития.

2. Изберете възглавница.
Възглавниците се предлагат
с калъфи в различни
модели, материали и
цветове. Съчетайте според
предпочитанията си.

Рамката за кресло се
предлага в бреза, чернокафяво, бяло и кафяво.

Рамката за люлеещ се стол
се предлага в бреза, чернокафяво, бяло и кафяво.

Модел на възглавница с
текстилни калъфи
LYSED, HILLARED или кожени
калъфи
ROBUST, SMIDIG.

Модел на възглавница с
текстилен калъф
KNISA.

Модел на възглавница с
текстилен калъф VISLANDA

3. Допълнете с табуретка
за крака.
Изберете табуретка с
възглавница и от материал,
които перфектно пасват на
вашия нов стол.

Рамката за табуретка се
предлага в бреза, чернокафяво, бяло и кафяво.

Модел на възглавница с
текстилни калъфи
LYSED, HILLARED или кожени
калъфи
ROBUST, SMIDIG.

Модел на възглавница с
текстилен калъф
KNISA.

Модел на възглавница с
текстилен калъф VISLANDA
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ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

Кресло
бреза, кафяво,
черно-кафяво,
бяло
Ширина х дълбочина х височина в см

68x82x100

Люлеещ се стол
бреза, кафяво,
черно-кафяво,
бяло

Допълнителна
възглавница за
кресло или
люлеещ се стол

68x94x95

Табуретка бреза, Допълнителна
кафяво, бяло
възглавница за
и черно-кафяво табуретка

68x54x39

В комплект с калъф
KNISA светло бежово
KNISA черно
KNISA оранжево
LYSED сиво
LYSED зелено
VISLANDA черно-бяло
LYSKRAFT оранжево, жълто, сиво-синьо
HILLARED бежово
HILLARED антрацит
HILLARED тъмно синьо

129лв.
129лв.
129лв.
199лв.
199лв.
199лв.
199лв.
239лв.
239лв.
239лв.

219лв.
219лв.
219лв.
289лв.
289лв.
289лв.
289лв.
329лв.
329лв.
329лв.

49лв.
49лв.
49лв.
119лв.
119лв.
119лв.
119лв.
159лв.
159лв.
159лв.

79,90лв.
79,90лв.
79,90лв.
89,90лв.
89,90лв.
89,90лв.
119лв.
119лв.
119лв.

29,90лв.
29,90лв.
29,90лв.
39,90лв.
39,90лв.
39,90лв.
69лв.
69лв.
69лв.

В комплект с кожен калъф
SMIDIG черно
GLOSE тъмнокафяво, яйчена черупка

319лв.
339лв.

409лв.
429лв.

239лв.
259лв.

169лв.
169лв.

119лв.
119лв.

Платовете ни са преминали проверки
Ние в ИКЕА подлагаме на проверка текстилните калъфи на
диваните и креслата, за да можете да сте спокойни, че те ще
ви служат дълго. Изпитваме устойчивостта на износване с
помощта на машина, която трие плата в друг плат, докато в
същото време упражнява силен натиск. Плат, който издържа
на 15 000 оборота, е подходящ за мебелите, които трябва да
могат да се справят с изпитанията на ежедневието – а ако
издържа на повече от 30 000 оборота, платът е изключително
устойчив на износване. Всички платове са чувствителни на
слънчева светлина, затова проверяваме също и устойчивостта
на цветовете им срещу избледняване.

Устойчиви по много начини
Строгите тестове са важни при проверката за издръжливост на текстилните калъфи, но те не показват всичко.
Устойчивостта на износване зависи и от материала, структурата и начина на употреба. Тежките, гъсто тъкани материи с гладка повърхност са най-устойчиви. Платовете от
комбинация на естествени и синтетични влакна са по-здрави от материите, които съдържат само естествени влакна.
Платовете от цветни памучни влакна са по-издръжливи от
щампования текстил. Мръсните калъфи се износват по-бързо от чистите. Разбира се, начинът на употреба на дивана
също указва влияние върху дълготрайността на плата.

Инструкции за пране

Устойчивост на
износване
(в обороти)

Устойчивост
на цвета
(0-6)

KNISA: Капитониран полиестерен калъф.

Машинно пране при 40°C.

30 000

5

HILLARED: Тъкан от цветни влакна, смес

Машинно пране при 40°C.

30 000

5

LYSED: 100% полиестер.

Машинно пране при 40°C.

25 000

5

LYSKRAFT: 100% памук.

Машинно пране при 40°C.

20 000

5

VISLANDA: 100% памук.

Машинно пране при 40°C.

25 000

5

• GLOSE: мека, устойчива на износване и лесна за поддръжка кожа - практична за семейства с деца. Почиствайте с препарат за кожа ABSORB.
• SMIDIG: мека, устойчива на износване и лесна за поддръжка кожа, която става все по-красива с времето. Почиствайте с препарат за кожа ABSORB.

Запишете желаните артикули в списъка си с покупки и
оставете търсенето и транспорта на нас – ще ги вземем от
Залата за самообслужване и наш партньор ще достави всичко
директно до дома или офиса ви.

ДОСТАВКА ДО ДОМА
Повечето от продуктите ни са с дизайн и опаковка, които
ви позволяват да ги отнесете лесно вкъщи сами. Но ако
предпочитате, можем да препоръчаме наш партньор, който да
достави покупките ви директно до дома или офиса.

МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ
Стоките на ИКЕА са предназначени за самостоятелен монтаж
– по този начин спестявате най-много. Но можем и да
препоръчаме наш партньор, който да сглоби покупките за
дома или офиса ви.

ФИНАНСОВА УСЛУГА
В магазин ИКЕА може да закупите желаните от вас продукти на
изплащане на равни месечни вноски при изгодни условия.
Започнете да обзавеждате своя дом-мечта още от днес.
Повече информация можете да получите в зона Финансова
услуга.

© Inter IKEA Systems B.V. 2019/2020

ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки.
ИКЕА България си запазва правото да прави промени в съдържанието и цените.

© Inter IKEA Systems B.V. 2019/2020

СЪБИРАНЕ НА СТОКИ И ДОСТАВКА

ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки.

Има моменти, когато просто нямаме време или енергия. Когато ни е нужна
малко помощ. Затова предлагаме допълнителни услуги, като събиране на
стоки, доставка и монтаж. Вижте повече на последната страница на това
ръководство или на www.IKEA.bg.
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Можете и сами.
Но можем и ние!

