
Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti: kreipkitės į darbuotojus arba patikrinkite prekių likutį 
internete www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje ar IKEA interneto svetainėje. Visus 
baldus reikia surinkti.

Stilių renkatės jūs
Patogumas – neatsiejama fotelių POÄNG dalis, todėl ją įsigysite 
kartu su pasirinktu rėmu ir užvalkalu. Ilgainiui, jei norėsite, galėsite 
pakeisti fotelio minkštąją dalį, kurių turime su įvairių spalvų ir raštų 
medžiaginiais užvalkalais bei odiniais apmušalais, nauja. Daugelį 
nuimamųjų medžiaginių užvalkalų galima skalbti skalbyklėje, todėl jų 
priežiūra itin paprasta. 

Patogumas ir harmonija
Foteliai POÄNG yra dailūs ir patogūs, nes kruopščiai apgalvoto 
dizaino: lenktas klijuotinės medienos rėmas atkartoja kūno kontūrus, 
suteikdamas tinkamą atramą galvai bei juosmeniui, ir atpalaiduojančiai 
spyruokliuoja, tad ilsėtis dar maloniau. Jei norisi daugiau supimo, 
išbandykite supamuosius krėslus POÄNG. Norėdami ypač patogiai 
įsitaisyti, kartu galite įsigyti kojų kėdutę tuo pačiu pavadinimu.

Dizainas
Noboru Nakamura

Modeliai
Foteliai
Supamieji krėslai
Kojų kėdutės

Nuimamieji užvalkalai

Užvalkalų pasirinkimas

Natūrali oda

Užvalkalą galima skalbti

Sausasis valymas

Nemokama

10
metų

garantija

Apie sąlygas skaitykite garantijos 
buklete.

Pirkėjo gidas

POÄNG
sėdimieji baldai
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1. Pasirinkite rėmą. Fotelių / 
supamųjų krėslų / kojų kėdučių  
rėmai yra keleto spalvų ir raštų, 
padengti medienos lukštu.

Fotelio rėmas gali būti natūralios 
beržo / ąžuolo lukšto spalvos, 
tamsiai rudas, rudas.

Supamojo krėslo rėmas natūralios 
beržo / ąžuolo lukšto spalvos, 
tamsiai rudas, rudas.

2. Pasirinkite minkštąją dalį 
(pagalvėlę). 
Keleto spalvų, su medžiaginiais 
užvalkalais ir odiniais apmušalais. 

Pagalvėlės su medžiaginiais 
užvalkalais HILLARED, LYSED bei 
odiniais apmušalais GLOSE.

Pagalvėlės su užvalkalais KNISA. Pagalvėlės su užvalkalais 
VISLANDA.

3. Jei norisi, priderinkite kojų kėdutę.

Kojų kėdutės rėmas gali būti 
baltas, natūralios beržo / buko / 
ąžuolo lukšto spalvos, tamsiai 
rudas, rudas.

Pagalvėlės su medžiaginiais 
užvalkalais HILLARED, LYSED bei 
odiniais apmušalais GLOSE.

Pagalvėlės su užvalkalais KNISA.

Pagalvėlės su užvalkalais
VISLANDA.

 

Kaip derinti?
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GLOSE – minkšta, dažyta 1,1 mm storio natūrali oda. Ji ne tik tvirta, ilgaamžiška, bet 
ir atspari saulės šviesai, nes padengta nuo blukimo saugančia danga. 

SMIDIG – minkšta 1 mm storio natūrali oda su apsauginiu sluoksniu nuo nešvarumų. 
Paprasta palaikyti švarą: reguliariai valykite dulkių siurbliu ir apdorokite odos 
priežiūros priemonėmis ABSORB.

Įvairiapusis patvarumas
Atsparumo dilimui bandymai yra ypač veiksmingas būdas 
patikrinti medžiaginių užvalkalų kokybę. Tačiau jų patvarumas 
dargi priklauso nuo audinių savybių, baldų konstrukcijos ir jūsų 
naudojimo įpročių. Sunkūs, tvirtai suausti, lygaus paviršiaus 
audiniai yra atspariausi dėvėjimuisi. Audiniai iš sintetinio ir 
natūralaus pluoštų mišinio yra tvirtesni nei vien natūralių 
pluoštų audiniai. Kalbant apie spalvotus ir raštuotus audinius, 
iš dažytų siūlų išausti audiniai išlieka gražūs ilgiau nei audiniai 
su įspaustais raštais. Ir dar, švarūs užvalkalai dėvisi lėčiau 
nei purvini. Galiausiai, ne mažiau svarbu, kokiu būdu bei kaip 
dažnai naudojate baldą.

Išbandyti audiniai
IKEA sofų ir fotelių užvalkalai siuvami iš patikrintų, išbandytų 
audinių, todėl galite būti tikri – jie tarnaus ilgai. Audinio 
atsparumas dilimui tikrinamas mašininiu būdu, taikant trinties 
bandymą. Tai reiškia, kad du įtempti audiniai yra trinami vienas 
į kitą tam tikrą ciklų kiekį. Jei audinys atlaiko 15 000 ciklų, jis yra 
tinkamas kasdieniam naudojimui namuose. Daugiau nei 
30 000 ciklų atlaikantys audiniai laikomi itin patvariais. Taip pat 
IKEA audiniai apdorojami taip, kad būtų kuo atsparesni šviesai 
ir lėčiau bluktų.

Priežiūra

Medžiagos 
atsparumas 
dilimui 
(ciklais)

Spalvos 
atsparumas 
šviesai (0-6)

HILLARED: 55 % medvilnės, 25 % poliesterio, 12 % viskozės, 8 % lino. Skalbti skalbyklėje, 40 °C 30 000 5

VISLANDA: 100 % medvilnės. Skalbti skalbyklėje, 40 °C 25 000 5

KNISA: 100 % poliesterio*. Melanžinis. Skalbti skalbyklėje, 40 °C 40 000 5-6

LYSED: 100 % poliesterio. Šukuotinis mikropluoštas, melanžinis. Skalbti skalbyklėje, 40 °C 25 000 5

Naudinga žinoti

POÄNG bus dar patogiau ilsėtis.

Atkaltė aukšta, todėl suteikiama puiki atrama kaklui. Susikėlus kojas ant kėdutės 

* Šiame gaminyje esantis poliesteris gautas perdirbus plastikinius PET butelius. 
Taip stengiamės mažinti pirminių žaliavų naudojimą ir mažinti aplinkai daromą 
poveikį.



Fotelis
beržo lukštas, ruda, 
tamsiai ruda, baltai 
beicuoto ąžuolo raštas

Supamasis krėslas 
beržo lukštas, ruda, 
tamsiai ruda, baltai 
beicuoto ąžuolo raštas

Kojų kėdutė
beržo lukštas, ruda, 
tamsiai ruda, baltai 
beicuoto ąžuolo raštas

Fotelio / supamojo 
krėslo pagalvėlė

Kojų kėdutės pagalvėlė

Plotis × gylis × aukštis 68×82×100 cm 68×94×95 cm 68×54×39 cm

Su medžiaginiu užvalkalu
HILLARED antracito spalva 99 € 139 € 49 € 59 € 24 €
HILLARED smėlinė 99 € 139 € 49 € 59 € 24 €
HILLARED tamsiai mėlyna 99 € 139 € 49 € 59 € 24 €
KNISA juoda 59 € 99 € 39 € 19 € 14 €
KNISA šviesi smėlinė 59 € 99 € 39 € 19 € 14 €
KNISA oranžinė/raudona 59 € 99 € 39 € 19 € 14 €
LYSED ryškiai žalia 79 € 119 € 49 € 39 € 24 €
LYSED pilka 79 € 119 € 49 € 39 € 24 €

VISLANDA juoda ir balta 79 € 119 € 39 € 39 € 14 €

Su odiniu apmušalu
GLOSE tamsiai ruda 129 € 169 € 69 € 89 € 44 €
GLOSE balkšva 129 € 169 € 69 € 89 € 44 €

Visos dalys ir jų kainos
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Prekių pristatymas
Dauguma mūsų prekių 
supakuotos taip, kad 
galėtumėte parsivežti jas patys. 
Jei reikia, galime pristatyti 
pirkinius į jūsų namus ar 
biurą už papildomą mokestį. 
Paslaugos kainų teiraukitės 
Pirkėjų aptarnavimo skyriuje.

Baldų surinkimas
IKEA baldus paprasta surinkti 
patiems. Jei pageidausite,  
už papildomą mokestį galėsime 
surinkti įsigytus baldus jūsų 
namuose ar biure. Paslaugos 
kainos teiraukitės Pirkėjų 
aptarnavimo skyriuje.

Pirkimas išsimokėtinai
Pirkimo išsimokėtinai paslaugą 
teikia GENERAL FINANCING 
BANKAS. Išsimokėtinai 
atsiskaityti galite už IKEA 
prekes, kurių vertė siekia 
nuo 50 iki 25 000 €.

Mūsų paslaugos
IKEA prekės sukurtos taip, kad galėtumėte parsivežti ir surinkti 
jas patys. Jei reikia pagalbos, pasinaudokite mūsų teikiamomis 
paslaugomis. Daugiau informacijos apie paslaugas ir jų kainas 
teiraukitės IKEA parduotuvėje arba apsilankykite interneto 
svetainėje www.IKEA.lt.


