
Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο κατάστημα. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή επισκεφτείτε το www.IKEA.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες
συμβουλευτείτε το ταμπελάκι της τιμής. Όλες οι μονάδες χρειάζονται συναρμολόγηση.

Επιλέξτε στιλ
Όταν αγοράζετε μία πολυθρόνα POÄNG, η άνεση είναι σίγουρα απαραίτητη 
προϋπόθεση για εσάς. Μπορείτε να δημιουργήσετε το στιλ που σας 
ταιριάζει, επιλέγοντας ανάμεσα σε σκελετούς από διαφορετικούς τύπους 
ξύλου και φινιρισμάτων και μαξιλάρια με ύφασμα ή δέρμα. Αν νιώσετε ότι 
χρειάζεστε κάποια αλλαγή, μπορείτε να αγοράσετε ένα επιπλέον μαξιλάρι 
με διαφορετικό κάλυμμα σε διάφορα χρώματα, σχέδια και υλικά. Τα 
υφασμάτινα καλύμματα είναι αφαιρούμενα και τα περισσότερα πλένονται 
στο πλυντήριο. 

Άνεση και αρμονία
Μοναδικός σχεδιασμός και άνεση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της 
πολυθρόνας POÄNG. Ο πολυστρωματικός εύκαμπτος σκελετός της 
ακολουθεί το σχήμα του σώματός σας και στηρίζει τον αυχένα και τη 
μέση σας. Το υλικό του σκελετού προσδίδει στην πολυθρόνα μια ελαφριά 
και ευχάριστη ελαστικότητα που σας χαλαρώνει. Συμπληρώστε με ένα 
υποπόδιο, ειδικά σχεδιασμένο για να διασφαλίσει ότι κάθεστε με μεγάλη 
άνεση. Αν θέλετε να «κουνηθείτε», επιλέξτε την κουνιστή πολυθρόνα από 
την ίδια σειρά!

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Noboru Nakamura
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Μάθετε περισσότερα στο 
φυλλάδιο της εγγύησης.

Σειρά καθιστικού
POÄNG
ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ POÄNG

1. Επιλέξτε σκελετό. Οι σκελετοί 
διατίθενται σε διαφορετικά 
είδη ξύλων και με διαφορετικά 
φινιρίσματα.

Σκελετός πολυθρόνας διαθέσιμος 
σε σημύδα, όψη λευκής βελανιδιάς 
και σκούρο καφέ.

Σκελετός κουνιστής πολυθρόνας 
διαθέσιμος σε σημύδα, όψη λευκής 
βελανιδιάς και σκούρο καφέ.

2. Επιλέξτε μαξιλάρι. 
Τα μαξιλάρια διατίθενται με 
καλύμματα σε διαφορετικά σχέδια, 
υλικά και χρώματα. Συνδυάστε όπως 
σας αρέσει.

Μαξιλάρι 
με τα υφασμάτινα καλύμματα 
HILLARED, LYSED και τα δερμάτινα 
καλύμματα GLOSE.

Μαξιλάρι 
με τα υφασμάτινα καλύμματα 
KNISA.

Μαξιλάρι 
με το υφασμάτινο κάλυμμα 
VISLANDA.

3. Συμπληρώστε με ένα υποπόδιο. 
Επιλέξτε ένα υποπόδιο σε υλικό και 
με μαξιλάρι που να ταιριάζει τέλεια 
με την πολυθρόνα σας.

Σκελετός υποπόδιου 
διαθέσιμος σε σημύδα, όψη λευκής 
βελανιδιάς και σκούρο καφέ.

Μαξιλάρι 
με τα υφασμάτινα καλύμματα 
HILLARED, LYSED και τα δερμάτινα 
καλύμματα GLOSE..

Μαξιλάρι 
με τα υφασμάτινα καλύμματα 
KNISA.

Μαξιλάρι 
με το υφασμάτινο κάλυμμα 
VISLANDA.
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GLOSE: Μαλακό, βαμμένο δέρμα grain, πάχους 1,1 mm, που αντέχει την καθημερινή 
χρήση και το έντονο ηλιακό φως, καθώς έχει επεξεργασία με μία προστατευτική 
επίστρωση που είναι ανθεκτική στο ξεθώριασμα. Μπορείτε εύκολα να το 
φροντίσετε σκουπίζοντας το τακτικά με την ηλεκτρική σκούπα.

Ανθεκτικά με διαφορετικούς τρόπους
Οι αυστηροί έλεγχοι είναι ένας σημαντικός τρόπος για να 
ελέγξουμε την ανθεκτικότητα των υφασμάτινων καλυμμάτων 
μας, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Η ανθεκτικότητα εξαρτάται 
επίσης από τα υλικά, την κατασκευή και τον τρόπο χρήσης. 
Τα βαριά υφάσματα με πυκνή ύφανση και επίπεδη επιφάνεια 
είναι τα πιο ανθεκτικά στην τριβή. Τα υφάσματα με μείξη 
από φυσικές και συνθετικές ίνες έχουν μεγαλύτερη αντοχή 
στην τριβή από αυτά που διαθέτουν μόνο φυσικές ίνες. Τα 
υφάσματα από βαμμένα νήματα είναι πιο ανθεκτικά από τα 
υφάσματα με τυπωμένα σχέδια. Ακόμα, ένα λερωμένο ύφασμα 
φθείρεται πιο γρήγορα σε σχέση με ένα καθαρό. Το ύφασμα 
επηρεάζεται επίσης και από τη χρήση που κάνετε στον καναπέ 
ή την πολυθρόνα σας.

Τα υφάσματά μας έχουν ελεγχθεί
Στην ΙΚΕΑ ελέγχουμε τα υφασμάτινα καλύμματα στους 
καναπέδες και στις πολυθρόνες μας, ώστε να είμαστε σίγουροι 
ότι είναι ανθεκτικά. Ελέγχουμε την αντοχή των υφασμάτων 
μας στην τριβή χρησιμοποιώντας ένα μηχάνημα για να τα 
τρίψουμε πάνω σε άλλα υφάσματα, ασκώντας σταθερή πίεση. 
Ένα ύφασμα που μπορεί να αντέξει 15.000 κύκλους τριβής 
είναι κατάλληλο για έπιπλα καθημερινής χρήσης στο σπίτι. Και 
αν μπορεί να αντέξει περισσότερους από 30.000 κύκλους, τότε 
είναι πολύ ανθεκτικό στην τριβή. Όλα τα υφάσματα γενικά, 
είναι ευαίσθητα στο φως του ήλιου, γι’ αυτό κι εμείς ελέγχουμε 
την αντοχή των υφασμάτων μας στο ξεθώριασμα.

Οδηγίες καθαρίσματος

Ανθεκτικότητα 
στην τριβή 
(κύκλοι)

Αντοχή στο 
φως (0-6)

 LYSED: 100% πολυεστέρας. Απαλές μικροΐνες σε μελανζέ. Πλένεται στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C.

25.000 5

HILLARED: 55% βαμβάκι, 25% πολυεστέρας, 12% βισκόζη/ρεγιόν, 8% λινό. Πλένεται στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40˚C.

30.000 5

 KNISA: 100% πολυεστέρας*. Απλή ύφανση, μελανζέ. Πλένεται στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C.

40.000 5-6

VISLANDA: 100% βαμβάκι. Πλένεται στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C.

25.000 5

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Η ψηλή πλάτη προσφέρει καλή στήριξη για τον αυχένα σας. Για να κάθεστε με 
ακόμα μεγαλύτερη άνεση και να χαλαρώνετε, μπορείτε να συμπληρώσετε την 
πολυθρόνα σας με ένα υποπόδιο POÄNG.

*	Ο	πολυεστέρας	σε	αυτό	το	προϊόν	είναι	από	ανακυκλωμένα	μπουκάλια	PET,	 
	 μειώνοντας	έτσι	την	κατανάλωση	νέων	πρώτων	υλών	και	τις	επιπτώσεις	στο			
περιβάλλον.



Πολυθρόνα
σημύδα

Πολυθρόνα
όψη λευκής βελανιδιάς, 
σκούρο καφέ

Κουνιστή
πολυθρόνα 
σημύδα

Κουνιστή
πολυθρόνα 
όψη λευκής βελανιδιάς, 
σκούρο καφέ

Επιπλέον μαξιλάρι 
για πολυθρόνα και 
κουνιστή πολυθρόνα

Πλάτος x Βάθος x Ύψος σε cm 68×82×100 68×82×100 68×94×95 68×94×95

Με κάλυμμα
KNISA ανοιχτό μπεζ 59,99€ 69,99€ 89,99€ 99,99€ 19,99€
KNISA μαύρο 69€ 79€ 99€ 109€ 29€
KNISA πορτοκαλί 69€ 79€ 99€ 109€ 29€
VISLANDA μαύρο/λευκό 89€ 99€ 119€ 129€ 49€
LYSED φωτεινό πράσινο 119€ 129€ 149€ 159€ 79€
LYSED γκρι 119€ 129€ 149€ 159€ 79€
HILLARED ανθρακί 159€ 169€ 189€ 199€ 119€
HILLARED μπεζ 159€ 169€ 189€ 199€ 119€
HILLARED σκούρο μπλε 159€ 169€ 189€ 199€ 119€

Με δερμάτινο κάλυμμα
GLOSE σκούρο καφέ 189€ 199€ 219€ 229€ 149€
GLOSE υπόλευκο 189€ 199€ 219€ 229€ 149€
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Υποπόδιο
σημύδα

Υποπόδιο
όψη λευκής βελανιδιάς, 
σκούρο καφέ

Επιπλέον
μαξιλάρι
για υποπόδιο

Πλάτος x Βάθος x Ύψος σε cm 68×54×39 68×54×39

Με κάλυμμα
KNISA ανοιχτό μπεζ 39,99€ 49,99€ 14,99€
KNISA μαύρο 44,99€ 54,99€ 19,99€
KNISA πορτοκαλί 44,99€ 54,99€ 19,99€
VISLANDA μαύρο/λευκό 54€ 64€ 29€
LYSED φωτεινό πράσινο 59,99€ 74,99€ 39,99€
LYSED γκρι 59,99€ 74,99€ 39,99€
HILLARED ανθρακί 79,99€ 89,99€ 54,99€
HILLARED μπεζ 79,99€ 89,99€ 54,99€
HILLARED σκούρο μπλε 79,99€ 89,99€ 54,99€

Με δερμάτινο κάλυμμα
GLOSE σκούρο καφέ 99€ 109€ 74€
GLOSE υπόλευκο 99€ 109€ 74€


