
Tarzını kendiniz seçin
POÄNG tekli koltuğu alırken her şeyi kendiniz seçersiniz. Tabii konfor 
dışında. Konfor her zaman fiyata dahildir! Farklı minderler arasından 
istediğinizi özgürce seçerek kendi tarzınızı yaratabilirsiniz. Değişiklik 
istediğinizde her zaman ekstra bir minder alabilirsiniz. Minderler 
farklı renkler, desenler ve malzemelerden yapılmıştır. Kumaş kılıflar 
çıkartılabilir ve birçoğu makinede yıkanabilir. 

Uyum içinde konfor
POÄNG tekli koltukta tasarım ve konfor bir elmanın iki yarısı gibidir. 
Yapıştırma katmanlı, bükülmüş ahşap iskelet vücudunuzun kıvrımlarına 
uygundur ve boynunuzu ve sırtınızın alt kısmını destekler. İskelette 
kullanılan malzeme koltuğa hafif, hoş ve rahatlatıcı bir esneklik 
kazandırır. Rahat bir şekilde oturmanızı sağlamak için özellikle 
tasarlanmış ayak uzatma taburesiyle tamamlayabilirsiniz. Gerçekten 
sallanmak istiyorsanız aynı seri içindeki sallanan koltuğu seçebilirsiniz. 
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Çıkartılabilen kılıf

Kılıf seçeneği

Yıkanabilen kılıf

Yıkanabilen kılıf

Kuru temizleme

Stok ürünü

Ayrıntılı bilgiyi garanti  
broşüründe bulabilirsiniz.
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1. İskeleti seçin. İskeletler 
farklı ahşap türlerinden ve farklı 
boyalardan yapılmıştır.

Koltuk iskeleti rengi huş. Sallanan koltuk iskeleti 
rengi huş.

2. Minderi seçin. 
Minderler farklı tasarım, malzeme 
ve renklerde olabilir. İstediğiniz 
şekilde kombine edebilirsiniz.

Minder tasarımı HILLARED 
kumaş kılıfla oluşturulabilir.

Minder tasarımı KNISA kılıfla 
oluşturulabilir.

Minder tasarımı STENLI ve 
VISLANDA kumaş kılıflarla 
oluşturulabilir.

3. Bir ayak uzatma taburesiyle 
tamamlayabilirsiniz. Yeni 
koltuğunuzla uyumlu bir 
malzemeden yapılmış, minderli 
bir ayak uzatma taburesi 
seçebilirsiniz. Ayak uzatma taburesi iskeleti 

rengi huş.
Minder tasarımı HILLARED 
kumaş kılıfla oluşturulabilir.

Minder tasarımı KNISA kılıfla 
oluşturulabilir.

 

Minder tasarımı STENLI ve 
VISLANDA kumaş kılıflarla 
oluşturulabilir.

 

POÄNG NASIL SEÇİLİR
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Farklı yönlerden dayanıklı
Zor testler kumaş kılıfların dayanıklılığını anlamanın önemli 
bir yolu olsa da, yeterli değildir. Dayanıklılık aynı zamanda 
malzemelere, imalata ve kullanım şekline de bağlıdır. Sık 
dokunmuş, kalın ve düz yüzeyli kumaşlar yıpranmaya 
karşı en dayanıklı kumaşlardır. Doğal ve sentetik elyaf 
karışımı kumaşlar yıpranmaya karşı sadece doğal elyafı 
kumaşlardan daha dayanıklıdır. İplik boyama kumaşlar 
baskılı desenlerden daha dayanıklıdır. Ayrıca kirli bir kılıf 
temiz bir kılıftan daha çabuk yıpranır. Tabii, kanepenizi 
kullanım şekliniz de kumaşın dayanıklılığını etkiler.

Kumaşlarımız test edilmiştir
IKEA olarak kanepe ve koltuklarımızın döşeme kumaşlarını 
teste sokarız. Hepsinin sağlamlığından emin olabilirsiniz. 
Kumaşın yıpranmalara karşı dayanıklılığı, yoğun basınç 
altında başka bir kumaşa sürtünmesini sağlayan bir makine 
tarafından test edilir. 15,000 tur sürtünmeye dayanan 
kumaş, mobilyada kullanılmaya uygundur ve ev hayatının 
günlük zorluklarına göğüs gerebilir. 30,000 turdan fazlasına 
dayanan kumaş ise yıpranmaya karşı çok dayanıklı olarak 
sınıflandırılır. Tüm kumaşlar güneş ışığına hassastır, bu 
yüzden kumaşlarımızın solmaya karşı dayanıklılığını da test 
ederiz.

Yıkama talimatları

Yıpranmaya 
karşı daya-
nıklılık (sür-
tünme say.)

Solmazlık  
(0-6)

  HILLARED: %55 pamuk, %25 polyester, %12 viskoz/rayon, %8 keten. Makinede 40°C’de yıkanabilir. 30,000 5

 STENLI: %100 pamuk. Makinede 40°C’de yıkanabilir. 25,000 5

 VISLANDA: %100 pamuk. Makinede 40°C’de yıkanabilir. 25,000 5

KNISA: %100 polyester*. Karışık renkli düz dokuma. Makinede 40°C’de yıkanabilir. 40,000 5-6

 LYSED: 100% polyester. Karışık renkli mikrofiber doku. Makinede 40°C’de yıkanabilir. 25,000 5

BİLMEKTE FAYDA VAR

*	Bu	üründeki	polyester,	geri	dönüşümlü	PET	şişelerden	yapılmıştır,	bu	nedenle	
yeni	hammadde	tüketimini	ve	çevre	üzerindeki	etkileri	azaltmaktadır.



Tekli koltuk
Huş

Sallanan koltuk 
Huş

Ayak uzatma 
taburesi

huş

Tekli koltuk ve 
sallanan koltuk 
için ekstra minder

Ayak uzatma 
taburesi için ekstra 

minder

Genişlik x Derinlik x Yükseklik (cm) 68×82×100 68×94×95 68×54×39

Kılıf seçenekleri
HILLARED antrasit x x x x x
HILLARED bej x x x x x
HILLARED koyu mavi x x x x x
KNISA siyah x x x x x
KNISA açık bej x x x x x
KNISA turuncu x x x x x
LYSED açık yeşil x x x x x
LYSED gri x x x x x
STENLI siyah/beyaz x x x x x

VISLANDA siyah/beyaz x x x x x
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Özel Bilgilendirme:
IKEA Türkiye, işbu satın alma kılavuzunda yer alan tüm ürünleri satma garantisi vermediği 
gibi, IKEA Türkiye’nin satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etme zorunluluğu 
da bulunmamaktadır. IKEA Türkiye, satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etmek 
için her türlü çabayı gösterecektir ancak satın alma kılavuzunda yer alan ve satışı devam 
eden ürünler stoklarla sınırlıdır.
 
IKEA Türkiye gerekli gördüğü zamanlarda satın alma kılavuzunda yer alan ürünlerin, kalite 
ve görünümlerini değiştirmemesi kaydıyla özelliklerinde ve malzemelerinde değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar. Satın alma kılavuzu içinde IKEA Türkiye’nin kontrolü dışında 
oluşan baskı v.b. hatalardan dolayı IKEA Türkiye’ye hiçbir sorumluluk atfedilemez. IKEA 
Türkiye, söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Müşterilerimizin montaj kılavuzuna 
uygun olarak yaptığı montaj hataları sonucu meydana gelecek hasar ve zarardan IKEA 
Türkiye sorumlu değildir. 


