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PANDUAN PEMBELIAN

POÄNG
Seri tempat duduk
DESAIN

Noboru Nakamura

MODEL

Kursi berlengan
Kursi goyang
Bangku kaki

Sarung yang dapat dilepas

Pilihan sarung

Kulit asli

Sarung yang dapat dicuci

Kain berlapis

Seri tempat duduk POÄNG memiliki
garansi 10 tahun. Baca lebih lanjut di
brosur garansi.

Pilih gaya Anda
Saat membeli kursi berlengan POÄNG, Anda memilih semuanya
sendiri, kecuali kenyamanan - itu selalu disertakan! Anda mendapatkan
gaya yang semuanya milik Anda sendiri dengan mengkombinasikan rangka
dengan bebas dalam berbagai jenis kayu dan sentuhan akhir serta bantal
dengan sarung kain atau kulit. Jika Anda menginginkan perubahan, Anda
selalu dapat membeli bantal tambahan yang tersedia dengan sarung dalam
beberapa warna, pola dan bahan yang berbeda. Sarung kain dapat dilepas
dan sebagian besar dapat dicuci dengan mesin cuci.

Kenyamanan dalam harmoni
Desain dan kenyamanan bertemu di kursi berlengan POÄNG seperti dua
bagian utuh. Rangka lapisan kayu yang dilubangi mengikuti kontur tubuh
Anda dan mendukung leher serta punggung bagian bawah. Material rangka
menghasilkan kursi yang ringan, menyenangkan dan santai. Lengkapi dengan bangku kaki, yang dirancang khusus untuk memastikan Anda duduk
dalam posisi yang nyaman. Jika Anda ingin benar-benar santai, pilihlah kursi
goyang di seri yang sama.

Tidak semua produk (yang ditampilkan di sini) tersedia di toko. Silakan hubungi staf kami
atau lihat di www.IKEA.co.id untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih detail tentang produk, silakan lihat
label harga dan Internet. Semua unit harus dirakit.
IKEA Indonesia berhak melakukan penyesuaian harga, mengoreksi kesalahan harga, atau salah cetak, berdasarkan
perubahan apa pun yang berada di luar kendali kami yang sewajarnya.
IKEA Indonesia berusaha memastikan bahwa semua informasi benar saat dicetak.

BAGAIMANA CARA MEMILIH POÄNG

1. Memilih rangka.
Rangka tersedia dalam
beragam tipe kayu dan lapisan

Kursi berlengan rangka tersedia
dalam kayu birch, hitam-cokelat,
cokelat.

Rocking chair rangka tersedia
dalam kayu birch, hitam-cokelat,
cokelat.

Desain bantal dengan
HILLARED, SKIFTEBO kain sarung
ROBUST sarung kulit.

Desain bantal dengan KNISA
sarung.

Bangku kaki rangka tersedia dalam
kayu birch, hitam-cokelat, cokelat.

Desain bantal dengan HILLARED,
SKIFTEBO kain sarung, ROBUST
sarung kulit.

2. Pilih bantal.
Bantal kursi tersedia dalam beragam desain sarung, bahan dan
warna. Gabungkan dengan cara
yang Anda inginkan.

3. Lengkapi dengan
sebuah bangku kaki.
Pilih Bangku kaki dengan
meterial dan bantal yang seragam
dengan kursi baru Anda.

Desain bantal dengan KNISA kain
sarung.
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PENTING UNTUK DIKETAHUI

Kain kami telah diuji
Di IKEA, kami menguji kain sarung sofa dan kursi sehingga
Anda merasa yakin bahwa sarung tersebut akan tahan lama.
Kemampuan kain untuk menahan abrasi diuji dengan menggunakan mesin untuk menggosoknya ke kain lain sambil memberikan tekanan yang kuat. Kain yang dapat menahan 15.000 siklus
cocok untuk perabot yang digunakan sehari-hari di rumah - dan
jika itu bisa bertahan lebih dari 30.000 siklus, perabot itu sangat
tahan terhadap abrasi. Semua kain sensitif terhadap sinar matahari, itulah sebabnya kami juga memeriksa bahwa kain kami
tahan proses pemudaran secara efektif.

Tahan lama dengan berbagai cara
Melakukan tes yang keras adalah cara penting untuk memeriksa
ketahanan kain sarung kami, tapi mereka tidak menceritakan
keseluruhan ceritanya. Ketahanan juga tergantung pada bahan,
konstruksi serta cara penggunaan. Kain tenun yang padat dan
berat dengan permukaan datar paling tahan terhadap abrasi.
Kain dengan campuran serat alami dan sintetis dapat menahan
abrasi lebih baik daripada kain hanya dengan serat alami. Kain
dengan benang yang dicelup lebih tahan lama daripada kain
dengan pola cetak. Dan sarung yang kotor lebih cepat usang
daripada yang bersih. Kain juga dipengaruhi oleh cara Anda
menggunakan sofa Anda.

Instruksi pencucian

Ketahanan
terhadap
abrasi(siklus)

Tingkat
daya tahan luntur
(0-6)

HILLARED: 55% katun, 25% poliester, 12% viscose/rayon, 8% linen.

Dapat dicuci dengan mesin pada
suhu 40°C.

30,000

5

KNISA: 100% poliester*. Melange tenun polos.

Dapat dicuci dengan mesin pada
suhu 40°C.

40,000

5-6

SKIFTEBO: 100% poliester.

Dapat dicuci dengan mesin pada
suhu 40°C.

35,000

5

GLOSE: Kulit grain halus setebal 1,1 mm dengan teknik celup yang tahan dari kerusakan dan sinar matahari karena dilapisi dengan cairan pelindung tahan pudar.

Punggung tinggi memberikan dukungan yang baik untuk leher Anda. Untuk duduk
dengan lebih nyaman dan rileks, Anda dapat menggunakan kursi berlengan
bersama dengan bangku kaki POÄNG.
*Poliester yang digunakan dalam produk ini terbuat dari botol PET daur ulang
sehingga mengurangi penggunaan bahan mentah baru dan menurunkan dampak
lingkungan.
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

LebarxDalamxTinggi dalam cm

Kursi berlengan
birch, cokelat,
hitam-cokelat

Kursi goyang
birch, cokelat,
hitam-cokelat

68×82×100

68×94×95

Bantal kursi ekstra
untuk Kursi berlengan
dan kursi goyang

Bangku kaki
birch, cokelat,
hitam-cokelat

Bantal kursi ekstra
untuk bangku kaki

68×54×39

Lengkap dengan sarung
KNISA hitam

Rp

1.095.000

Rp

1.495.000

Rp

400.000

Rp

595.000

Rp

200.000

KNISA krem muda

Rp

1.095.000

Rp

1.495.000

Rp

400.000

Rp

595.000

Rp

200.000

SKIFTEBO abu-abu tua

Rp

1.595.000

Rp

1.995.000

Rp

900.000

Rp

695.000

Rp

300.000

SKIFTEBO kuning

Rp

1.595.000

Rp

1.995.000

Rp

900.000

Rp

695.000

Rp

300.000

HILLARED antrasit

Rp

2.095.000

Rp

2.495.000

Rp

1.400.000

Rp

895.000

Rp

500.000

HILLARED krem

Rp

2.095.000

Rp

2.495.000

Rp

1.400.000

Rp

895.000

Rp

500.000

HILLARRED biru tua

Rp

2.095.000

Rp

2.495.000

Rp

1.400.000

Rp

895.000

Rp

500.000

ROBUST cokelat tua

Rp

3.095.000

Rp

3.495.000

Rp

2.400.000

Rp

1.295.000

Rp

900.000

ROBUST kulit telur

Rp

3.095.000

Rp

3.495.000

Rp

2.400.000

Rp

1.295.000

Rp

900.000

Lengkap dengan kulit
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