
Vali ise oma stiil
Kui valid POÄNG tugitoolid, otsustad kõige üle ise – ainult muga vuse 
oleme sinu eest taganud! Kombineeri erinevast puidust ja töötlusviisiga 
raamid kanga või nahaga kaetud patjadega ning saavuta isikupärane 
stiil. Kui soovid muutust, võid alati osta uue istmepadja – valikus on 
erinevad värvid, mustrid ja materjalid. Kattekangad on eemaldatavad 
ning enamik neist ka masinas pestavad. 

Harmooniline mugavus
POÄNG tugitoolide kujundus ja mugavus moodustavad ühise terviku. 
Kihiti liimitud painutatud puidust raamid järgivad sinu keha kontuure 
ning toetavad kaela ja alaselga. Raami materjal annab toolile kerge, 
meeldiva ja lõõgastava kevadise värskuse. Lisaks võid valida järi, mis 
tagab sulle alati mugava istumisasendi. Kui soovid toolis õõtsuda, vali 
sama seeria kiiktool. 

OSTUJUHEND

Disain
Noboru Nakamura

MOODULID
Tugitool 
Kiiktool 
Järi

Eemaldatav kate

Vali ise kate

Täisnahk

Rohkem infot leiad garantii
voldikust.

POÄNG
Istmete sari

Siin näidatud tooted ei ole alati poes kättesaadavad. Võta ühendust IKEA töötajatega või vaata veebilehele 
www.IKEA.ee, et saada rohkem infot. Detailsema tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist. Kogu mööbel vajab 
kokkupanemist.
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1. Vali raam.  
Raamid on erinevast puidust ja eri
neva töötlusega.

Tugitooli raamide valikus on 
mustjaspruun, pruun, kask 
ning valge peitsitud tamm. 

Kiiktooli raamide valikus on 
mustjaspruun, pruun, kask 
ning valge peitsitud tamm. 

2. Vali istmepadi. 
Istmepatjade katted on erineva 
kujunduse, materjali ja värvidega. 
Kombineeri oma maitse järgi. 

Kattepadja kujundus  
HILLARED ja SKIFTEBO 
kangast kate tega, GLOSE 
nahast katetega. 
 

Kattepadja kujundus KNISA 
katetega.

3. Lisa komplektile järi. 
Vali sellisest materjalist ja sellise
kattepadjaga jalajäri, mis sobib 
ideaalselt sinu uue tooliga.

Järi raamide valikus on 
mustjaspruun, pruun, kask 
ning valge peitsitud tamm.

Kattepadja kujundus 
HILLARED kangast ning GLOSE 
nahast katetega.

Kattepadja kujundus KNISA 
kangast katetega.

Kattepadja kujundus 
SKIFTEBO ja HILLARED 
kangast katetega.

 

POÄNG TUGI- VÕI KIIKTOOLI VALIMINE
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GLOSE: Pehme ja värvitud 1,1 mm paksune nahk peab vastu kulumisele, rebenemisele ja  päikesevalgusele, 
sest seda on töödeldud kulumisvastase kaitsevahendiga.

Meie kangad on läbinud testid
IKEA kontrollib diivanite ja tugitoolide kangaid, mistõttu võid 
olla veendunud, et need on vastupidavad. Kanga vastupida
vuse katsetamiseks hõõruti seda spetsiaalse masinaga survet 
avaldades vastu teist kangast. Kangas, mis kannatab ära 15 
000 tsüklit, sobib igapäevases kasutuses oleva mööbli katteks. 
Kui kangas peab vastu 30 000 tsüklile, on see kulumisele väga 
vastupidav. Kõik kangad on päikesevalguse suhtes tundlikud, 
mistõttu katsetame ka kanga vastupidavust pleekimisele.

Mitmel moel vastupidav
Kangakatete vastupidavuse kontrollimiseks on rasked tes
tid väga olulised, kuid nende abil ei saa veel kogu infot. 
Vastupidavus sõltub ka materjalist, selle koos tisest ja kasutus
viisist. Kulumisele peavad kõige paremini vastu rasked, tihedalt 
kootud, sileda pinnaga kangad. Naturaalsete ja sünteetiliste 
kiudude segust kangad on kulu misele vastupidavamad kui 
ainult naturaalsete kiudu dega kangad. Värvitud lõngast kangad 
on vastupidavamad kui trükitud mustriga kangad. Määrdunud 
kate kulub kiire mini kui puhas kate. Loomulikult mõjutab kanga 
kuluvust ka diivani kasutusviis.

Pesemisjuhised

Vastupidavus 
kulumisele 
(tsüklid)

Valgus-
kindlus (1–8)

HILLARED: 55% puuvill, 25% polüester, 12% viskoos/kunstsiid, 8% linane. Masinpesu 40 ˚C juures. 30 000 5

KNISA: 100% polüester*. Segatud labases koes. Masinpesu 40 ˚C juures. 40 000 5–6

SKIFTEBO: 100% polüester. Masinpesu maksimaalselt 40 ˚C 
juures tavarežiimil.

35 000 5

KASULIK TEAVE

* Selles tootes sisalduv polüester on tehtud taaskasutatud plastpudelitest, seega oleme vähendanud uue toormater
jali kasutust ja meie ökoloogilist jalajälge.

Kõrge seljatugi toetab sinu kaela. Veelgi mugavama ja lõõgastavama 
asendi saavutad, kui lisad tugitoolile POÄNG järi.



Tugitool
kask, pruun, mustjas
pruun tamm, valge 
peitsitud tamm

Kiiktool 
kask, pruun, mustjas
pruun tamm, valge 
peitsitud tamm

Järi
kask, pruun, mustjas
pruun tamm, valge 
peitsitud tamm

Lisakattepadi 
tugitoolile ja kiiktoolile

Lisapadi 
järile

Laius × pikkus × kõrgus (cm) 68×82×100 68×94×95 68×54×39

Koos kattega

HILLARED antratsiit 99 € 139 € 49 € 60 € 24 €
HILLARED beež 99 € 139 € 49 € 60 € 24 €
HILLARED tumesinine 99 € 139 € 49 € 60 € 24 €
KNISA must 59 €   99 € 39 € 20 € 14 €
KNISA helebeež 59 €   99 € 39 € 20 € 14 €
SKIFTEBO tumehall 89 € 129 € 49 € 50 € 24 €
SKIFTEBO kollane 89 € 129 € 49 € 50 € 24 €

Koos nahaga

GLOSE tumepruun 129 € 169 € 69 € 90 € 44 €
GLOSE naturaalne valge 129 € 169 € 69 € 90 € 44 €
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Teenused

Kojuvedu Kokkupanek Muutsid meelt? Sellest ei ole midagi!
Lisa kojuveoteenus oma kogu summale, 
olenemata sellest, kas sa ostad tooteid 
veebist või kohapeal. Võtame meeleldi 
enda peale kogu raske töö ja toome 
 asjad sulle koju või  äriruumidesse. 
Ja me jää lihtsalt uksepaku  juures 
seisma, vaid toome su tooted sulle 
 meelepärasesse ruumi.

Me paneme sinu IKEA mööbli su kodus 
kokku, järgides kokkupanekujuhiseid. 
Kokkupanekuteenus sisaldab 1aastast 
tehtud tööde garantiid. 

Enda ostu tagastamiseks on sul 90 
päeva. Hoia alles ostutšekk, arve või 
kinnitatud pangaülekande tõend, et 
tagastamine oleks lihtsam. Sa võid alati 
oma meelt muuta. Tagasta originaal
pakendis kasutamata tooted 90 päeva 
jooksul koos tõendiga, et sa oled ostu 
sooritanud ja sa saad kogu raha tagasi.

Hinnad alates 19,90 € Hinnad alates 127 €

Meie valikus on palju teenuseid, et me saaksime sind aidata 
kõigega – alates kokkupanekust ja lõpetades toodete koju
veoga.

Muidugi, mida rohkem sa ise teed, seda väiksem on ka hind.
Ja mida rohkem me sinu heaks teeme, seda rohkem saad sa 
mõnu sellest, et keegi teine töö ära teeb!


