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MODEĻI

Atpūtas krēsls
Šūpuļkrēsls
Kāju soliņš

Maināms pārvalks

Dažādi pārvalki

Dabiskā āda

Mazgājams pārvalks

Mazgājams pārvalks

Drīkst ķīmiski tīrīt

Pieejams noliktavā

Izvēlies sava stila mēbeles
POÄNG atpūtas krēsla katru detaļu izvēlies pats. Komforts ir
garantēts! Kombinē dažāda veida koka rāmjus, apdares veidus
un polsterējumu ar ādas vai auduma pārvalku. Ja vēlies kaut ko
jaunu, iegādājies citu pārvalku – tie ir visādās krāsās, atšķirīgos
rakstos un izgatavoti no dažādiem materiāliem. Auduma pārvalkus var noņemt, un gandrīz visus drīkst mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.
Harmonija un komforts
POÄNG atpūtas krēsls ir kvalitatīva dizaina un komforta apvienojums. Rāmis izgatavots no liekta līmēta saplākšņa, domājot par
sēdētāja ērtībām un atbalstu kaklam un mugurai. Rāmis ir mazliet
elastīgs, tāpēc šajā krēslā var pilnvērtīgi atpūsties. Lai būtu vēl
ērtāk, kājas var atbalstīt uz kāju soliņa. Ja meklē krēslu, kurā var
šūpoties, izvēlies šīs sērijas šūpuļkrēslu.

Vairāk var uzzināt
garantiju brošūrā.

Dažas šeit redzamās preces var nebūt pieejamas veikalā – jautā veikala darbiniekiem vai ieskaties
IKEA.lv. Vairāk par preci uzzināsi cenu zīmē vai tiešsaistē. Visas mēbeles pārdodam nesaliktā veidā.

KĀ IZVĒLĒTIES POÄNG?
1. Izvēlies rāmi. Rāmji izgatavoti
no dažādiem materiāliem, un tiem ir
atšķirīgi apdares veidi.

Atpūtas krēsla rāmis ir balts,
tumši brūns, brūns, bērza koka,
ozolkoka vai dižskābarža tonī.

Šūpuļkrēsla rāmis ir balts,
tumši brūns, brūns, bērza koka,
ozolkoka vai dižskābarža tonī.

Pārvalki: HILLARED, FINNSTA
un SIMMARP (auduma) vai
GLOSE un SMIDIG (ādas).

Pārvalki: STENLI un VISLANDA
(auduma).

Kāju soliņa rāmis ir balts, melni
brūns, brūns, bērza koka, ozolkoka vai dižskābarža tonī.

Pārvalki: HILLARED (auduma)
SIMMARP (auduma) GLOSE un
SMIDIG (ādas).

2. Izvēlies pārvalku.
Krēsla polsterējuma pārvalki ir visādās krāsās, atšķirīgos rakstos un
izgatavoti no dažādiem materiāliem.
Kombinē tos, kā vēlies.

3. Papildini ar kāju soliņu.
Izvēlies kāju soliņu, kas vislabāk
piestāv tavam jaunajam krēslam.
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Pārvalki: STENLI un VISLANDA
(auduma).

NODERĪGA INFORMĀCIJA
Pārbaudīti audumi
IKEA dīvānu un atpūtas krēslu pārvalku audums ir ļoti kvalitatīvs – tas ir izturējis visstingrākās pārbaudes. Auduma
nodilumizturību pārbauda ar ierīci, auduma virsmas spēcīgi
berzējot vienu pret otru. Audumam, kas paredzēts mājās
lietojamām mēbelēm, jāspēj izturēt vismaz 15 000 pārbaudes ciklu, bet īpaši izturīgam audumam – 30 000. Audumi
mēdz izbalēt, tāpēc mēs pārbaudām arī krāsu noturību
saules gaismā.

Izturība
Ar stingrajām pārbaudēm vien nepietiek, jo auduma izturību ietekmē arī materiāls, ražošanas veids un mēbeles
lietojums. Nodilumizturīgāki ir biezi audumi, kas izgatavoti
no cieši saaustiem pavedieniem. Audumi, kuros izmantoti
gan dabiskie, gan sintētiskie materiāli, ir izturīgāki par dabiskajiem audumiem. No krāsotiem kokvilnas pavedieniem
izgatavotie ir izturīgāki par audumiem ar apdruku. Netīrs
pārvalks nolietojas ātrāk par tīru. Auduma kalpošanas laiku
ietekmē arī lietošana.

Mazgāšanas instrukcijas

Nodilum
izturība
(cikli)

Gaism
‑izturība
(0-6)

HILLARED: 55 % kokvilna, 25 % poliesters, 12 % viskoze, 8 % lins

Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā
mašīnā 40 °C

30 000

5

STENLI: 100 % kokvilna

Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā
mašīnā 40 °C

25 000

5

25 000

5

Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā
mašīnā 40 °C

VISLANDA: 100 % kokvilna

SMIDIG: mīksta, nodilumizturīga 1 mm bieza āda ar plānu aizsargslāni, kas
atgrūž netīrumus. To ir viegli tīrīt ar putekļsūcēju un ABSORB kopšanas
līdzekļiem, lai āda būtu skaista, mīksta un elastīga. Augstā atzveltne balsta
kaklu. Vēl ērtākai sēdēšanai papildini atpūtas krēslu ar POÄNG kāju soliņu.

GLOSE: mīksta, krāsota 1,1 mm bieza āda ar nodilumizturīgu un gaismizturīgu
pārklājumu. To ir viegli tīrīt ar putekļsūcēju un ABSORB kopšanas līdzekļiem,
lai āda būtu skaista, mīksta un elastīga.

Vairāk var uzzināt materiāla etiķetē un brošūrās.
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MODEĻI

Atpūtas krēsls
ir balts, umši
brūns, brūns, bērza
koka, ozolkoka vai
dižskābarža tonī

Šūpuļkrēsls
ir balts, tumši
brūns, brūns, bērza
koka, ozolkoka vai
dižskābarža tonī

68×82×100

68×94×95

EDUM: rozā

119 €

159 €

80 €

59 €

30 €

FINNSTA: pelēks

99 €

139 €

60 €

49 €

20 €

FINNSTA: balts

99 €

139 €

60 €

49 €

20 €

HILLARED: antracīta

99 €

139 €

60 €

55 €

26 €

HILLARED: smilškrāsā

99 €

139 €

60 €

55 €

26 €

HILLARED: tumši zils

99 €

139 €

60 €

55 €

26 €

RANSTA: melns

69 €

99 €

30 €

39 €

10 €

RANSTA: krēmkrāsā

69 €

99 €

30 €

39 €

10 €

RANSTA: sarkans

69 €

99 €

30 €

39 €

10 €

STENLI: melnbalts

99 €

139 €

60 €

55 €

26 €

VISLANDA: melnbalts

99 €

139 €

60 €

55 €

26 €

GLOSE: tumši brūns

139 €

179 €

100 €

69 €

40 €

GLOSE: pienbalts

139 €

179 €

100 €

69 €

40 €

SEGLORA: krēmkrāsā

199 €

239 €

160 €

99 €

70 €

SMIDIG: melns

139 €

179 €

160 €

79 €

50 €

Platums×dziļums×augstums (cm)

Pārvalks
atpūtas krēslam un
šūpuļkrēslam

Kāju soliņš
ir balts, melni
brūns, brūns, bērza
koka, ozolkoka vai
dižskābarža tonī

Pārvalks
kāju soliņam

68×54×39

Ar auduma pārvalku

Ar ādas pārvalku
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Pakalpojumi
IKEA preces izgatavotas tā, lai tās būt ērti paņemt no plaukta,
aizvest mājās un salikt. Tu vari darīt pats, bet vari arī uzticēt
darāmo mums. Mūsu pakalpojumi atvieglos tavu ikdienu.
Piegāde

Ja vēlies, aizvedīsim tavus pirkumus līdz mājām vai darba vietai.
Preču piegāde ir maksas pakalpojums. Par to vairāk uzzināsi no
veikala darbiniekiem.

Montāža

Visiem nav jābūt mēbeļu montāžas speciālistiem, tāpēc mēbeļu
salikšanu vari uzticēt mums. Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa
par meistara izsaukumu.

Finanšu pakalpojumi

Par pirkumu vari maksāt pa daļām, izvēloties sev
piemērotāko atmaksas termiņu. Preču iegādi uz nomaksu
nodrošina SIA “AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu var iegādāties preces
vērtībā no 70 € līdz 5000 €.

Uzzini vairāk IKEA.lv.

