
Tam uyumlu çalışma sandalyesi
Neye ihtiyacınız olduğunu biliyorsanız doğru çalışma sandalyesini 
seçmek kolaydır. Bilgisayarda çalışmak, çizim yapmak, fatura kesmek 
gibi aktivitelerden hangilerini yapacağınızı düşünün. Ayrıca sandalyede 
ne kadar süre oturacaksınız? Basit bir yüksekliği ayarlanabilir sandalye 
kısa dönemler için ihtiyacınız olan konforu sağlayabilir. Ama tam 
zamanlı iş için, oturma pozisyonlarını değiştirmenize yardımcı olacak 
ayarlanabilir özellikler gerekebilir. Sırtınız, kollarınız ve omuzlarınıza 
destek sağlamak gibi özel ihtiyaçlarınız mı var? Ne tarz tercih 
ediyorsunuz? Bu sorulara verdiğiniz yanıtlar sizi mükemmel sandalyeye 
götürecektir.

İş yerinin zorlu koşullarına dayanabilir 
Ofis kullanımı için test edilmiş bir sandalye ergonomi, denge, güç ve 
dayanıklılık konusunda yüksek standartları karşılar. Bunu biliyoruz 
çünkü sandalyelerimizi çok farklı testlerden ve titiz incelemelerden 
geçirmekteyiz. Örneğin sandalyeleri hem Avrupa hem de Amerika 
ölçüm gerekliliklerine göre boyutlandırırız, ağır yüklere tabi tutarız ve 
her bir parçanın dayanıklılığını 300.000 kereye kadar test ederiz. Tüm 
bunları oturması konforlu, kullanması güvenli ve tam zamanlı işlere 
karşı yıllarca dayanıklı olmaları için yaparız.

SATIN ALMA KILAVUZU

Daha ayrıntılı bilgi için 
VOLMAR, MARKUS, 
TROLLBERGET, LÅNGFJÄLL, 
HATTEFJÄLL, FJÄLLBERGET, 
ALEFJÄLL, JÄRVFJÄLLET ve 
FLINTAN garanti 
broşürlerine bakınız.  

Çalışma sandalyeleri
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BİLMEKTE FAYDA VAR

EĞİLME
Destekli bir tabure, oturma ve ayakta durma arası bir 
pozisyonda çalışabilmenizi sağlar. Bu pozisyonda yüksekliği 
ayarlanabilen bir masaya sahip olunması idealdir.

• Bu duruş, üst ve alt bedeninizin hareket özgürlüğüne 
sahip olmasını sağlar. 

• Karın kaslarınızı harekete geçirir ve güçlendirir.
• Kan dolaşımınızı düzenleyen ve metabolizma hızınızı 

artıran açık bir duruşa girmenizi sağlar.

AYAKTA DURMA
Çalışma esnasında ayağa kalkmayı unutmayın. Kan 
dolaşımını hızlandırdığı ve üretkenliği artırdığı için 
çalışırken sürekli oturmak yerine arada ayağa kalkmak 
fayda sağlayacaktır. Oturma, eğilme ve ayakta durma 
pozisyonları arasında geçiş yapmaya izin veren yüksekliği 
ayarlanabilir masalarımıza göz gezdirebilirsiniz.

OTURMA
1. Doğru yükseklikte oturursanız, hem sırtınız hem 
de bacaklarınız gerekli desteği alır. Ayaklarınız yere 
basıyorsa bacaklarınız doğru bir açıda olmalıdır. Sandalyeyi 
başkalarıyla paylaşıyor musunuz? Yüksekliği ayarlanabilen 
bir sandalyeyle farklı boylardaki insanlar rahatça oturabilir. 

2. Kısa ya da uzun boylu olmanız önemli değil. Ayarlanabilen 
bir oturak veya yüksekliği ayarlanabilen bir sırt desteğiyle 
farklı ölçüleri deneyebilir ve bacaklarınızla sırtınızın ihtiyaç 
duyduğu desteği elde edebilirsiniz. 

3. Yatırma fonksiyonu olan bir sandalye oturma pozisyonunu 
değiştirmeyi kolaylaştırır. Üstelik yatırma fonksiyonunun 
oturakta ya da sırt desteğinde olmasının bir önemi yoktur. 
Kilitleme fonksiyonu mu yoksa konforlu direnç mi? Yatırma 
fonksiyonunu hareketlerinize ve ağırlığınıza göre ayarlayın. 
Doğru ayar hem dengeyi hem de sandalyeyi ileri ya da geri 
yatırdığınızda aldığınız desteği artırır. 

4. Sırtın alt noktası genelde ilk yorgunluk belirtilerini 
gösteren kısımdır. Yerleşik bir bel desteğine sahip bir 
sandalye sırtınıza destek verir ve baskıyı azaltır.

5. Kolçaklar, kollarınızın ve omuzlarınızın üzerindeki baskıyı 
azaltır. Ayarlanabilen kolçaklar sayesinde boyunuzun önemi 
olmaksızın üzerinizdeki baskı azalır. Maksimum destek için 
kolçakları masa tablasıyla aynı hizaya getirin. Öte yandan, 
kolçaklar sandalyenin çalışma masasına çok yaklaşmasına 
neden olmamalı ve doğal hareketleri önlememelidir.

6. Çalışma masasında vakit geçiriyorsanız, arada bir 
arkanıza yaslanarak pozisyon değiştirmeniz iyi olacaktır. 
Sandalyenizde boyun desteği varsa, başınız ve boynunuz da 
rahatlama şansı bulur.
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İnsan bedeni doğası gereği hareket etmek ister. Dolayısıyla 
ideal bir iş ortamı size oturma, ayakta durma veya eğilme 
gibi farklı pozisyonlara girebilme esnekliğini sunmalıdır.  
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BİLMEKTE FAYDA VAR

Boyunuz nasıl olursa olsun, konforlu bir 
oturuş için yüksekliği ayarlanabilen 
oturak.

Kalçalarınıza ve sırtınıza daha fazla destek 
için ayarlanabilen oturak derinliği.

Bel desteği veren ve sırtınızdaki baskıyı 
azaltan yüksekliği ayarlanabilen sırt 
desteği.

Farklı oturma pozisyonlarında daha 
fazla denge için kilitlenebilen yatırma 
fonksiyonu.

Hareketlerinize ve ağırlığınıza göre direnci 
artırmanızı veya azaltmanızı sağlayan 
ayarlanabilen yatırma fonksiyonu.

Öne veya arkaya eğildiğinizde sandalyenin 
sizin hareketlerinizi takip etmesini 
sağlayan oturak ve sırt desteğindeki 
senkronize yatırma fonksiyonu.

Esneklik sağlayan mekanizma, kilonu-
za ve hareketlerize uygun direnci otoma-
tik olarak ayarladığından mükemmel bir 
denge ile arkanıza yaslanabilirsiniz.

Kollarınız ve omuzlarınız üzerindeki 
baskıyı daha da azaltmak için derinliği 
ayarlanabilen kolçaklar.

Kollarınız ve omuzlarınız üzerindeki 
baskıyı daha da azaltmak için yüksekliği 
ve derinliği ayarlanabilen kolçaklar.

Çalışma sandalyeleri bıraktığınız konumda durmalı ve kendi 
kendilerine hareket etmemelidir. Bu nedenle çalışma 
sandalyelerimizi güvenlik tekerlekleriyle donatıyoruz. 
Tekerlekler, dahili bir basınca duyarlı fren mekanizmasına 
sahiptir; böylece sandalyeye oturduğunuzda serbestçe ve 
kolaylıkla hareket edebilirler. Sandalyeden kalktığınızda ise 
fren mekanizması devreye girer. Tekerlekler fren mekanizması 
etkinken dönmeyecek olsa da dışarıdan güç kullanarak itilen 
sandalyenin zeminde kayabileceğini unutmayın.

GÜVENLİK TEKERLEKLERİ
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SWIVEL CHAIRS

MARKUS dönen sandalye. Oturma yeri: 
G53×D47 cm. Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı: 
46–57 cm. Sırt desteğinin file yapısı uzun oturma 
süreleri boyunca sırtınızın hava almasını sağlar. Kauçuk 
kaplama tekerlekler her tür zeminde düzgün hareket 
eder. Tasarım: Henrik Preutz.
Glose siyah 401.031.00
Vissle koyu gri 702.611.50

   

ALEFJÄLL dönen sandalye. Oturma yeri: G51×D42 
cm. Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı: 45-56 cm. 
Geleneksel görünümlü ergonomik ofis sandalyesi. 
Glose siyah 703.674.58
Grann bej 503.086.86
Grann altın-kahverengi 404.199.82

     

JÄRVFJÄLLET dönen sandalye. Oturma yeri: 
G52×D46 cm. Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı: 
45–56 cm. File şeklinde arkalık, uzun süre 
oturduğunuzda sırtınızın hava almasını sağlar. 
Ayarlanabilir oturma derinliği ve sabit bel desteği, sırt 
bölgenize ihtiyaç duyduğunuzda ekstra destek sağlar.

Glose siyah 903.635.53
Gunnared koyu gri 803.635.96
Gunnared mavi 603.636.01

   

JÄRVFJÄLLET kolçak. Kollarınız ve omuzlarınız 
üzerindeki baskıyı azaltır. JÄRVFJÄLLET dönen 
sandalyeye uyar.
Siyah 103.086.69

LÅNGFJÄLL dönen sandalye. 5 ayaklı tekerlekli.
Oturma yeri: G53×D41 cm. Test edildi: 110 kg. Hafif 
kavisli çizgilere, dikkat çeken dikiş detaylarına ve 
tasarım vurgusu yapan, koltuğun altında gizlenmiş 
kolay kullanıma sahip mekanizması ile ergonomik bir 
ofis koltuğu.
Gunnared bej/siyah 891.775.66
Gunnared bej/beyaz 192.523.66
Gunnared mavi/siyah 191.775.79
Gunnared mavi/beyaz 492.523.79
Gunnared koyu gri/siyah 291.775.74 
Gunnared koyu gri/beyaz 492.523.84
Gunnared açık kahverengi-
pembe/siyah 192.610.78

Gunnared açık kahverengi-
pembe/beyaz 492.523.98 

Gunnared light yeşil/siyah 091.775.89 
Gunnared light yeşil/beyaz 392.523.94

  

LÅNGFJÄLL yüksek arkalıklı dönen sandalye. 
5 ayaklı tekerlekli. Oturma yeri: G53×D41 cm. Test 
edildi: 110 kg. Hafif kavisli çizgilere, dikkat çeken 
dikiş detaylarına ve tasarım vurgusu yapan, koltuğun 
altında gizlenmiş kolay kullanıma sahip mekanizması ile 
ergonomik bir ofis koltuğu.
Gunnared bej/siyah 491.776.29
Gunnared bej/beyaz 092.524.80
Gunnared mavi/siyah 891.776.65
Gunnared mavi/beyaz 292.525.11
Gunnared koyu gri/siyah 791.776.42 
Gunnared koyu gri/beyaz 392.525.15
Gunnared açık kahverengi-
pembe/siyah 792.610.99

Gunnared açık kahverengi-
pembe/beyaz 992.525.41 

Gunnared light yeşil/siyah 091.777.54
Gunnared light yeşil/beyaz 592.525.19

  

LÅNGFJÄLL kolçak. Kollarınız ve omuzlarınız 
üzerindeki baskıyı azaltır. LÅNGFJÄLL dönen 
sandalyeye uyar.
Black 503.205.65
White 703.205.69

HATTEFJÄLL dönen sandalye. Oturma yeri:  
G50×D40 cm. Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı: 
 41-52 cm. Ayarlanabilir oturma derinliği ve sabit bel 
desteği, sırt bölgenize ihtiyaç duyduğunuzda ekstra 
destek sağlar.
Gunnared bej 003.086.84
Gunnared orta gri 103.413.34
Gunnared açık kahverengi-pembe 203.413.43

    

HATTEFJÄLL kolçak. Kollarınız ve omuzlarınız 
üzerindeki baskıyı azaltır. HATTEFJÄLL dönen 
sandalyeye uyar. 
Beyaz 303.413.47

RENBERGET dönen sandalye. Oturma yeri: 
G49×D42 cm. Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı: 
38-50 cm. Bu ofis sandalyesi, hareketlerinize ve 
ağırlığınıza duyarlı ayarlanabilir eğim fonksiyonuna 
sahiptir. Ayarlanabilir yükseklik sayesinde sandalyede 
rahatça oturabilirsiniz.

Bomstad siyah 203.394.20
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MILLBERGET dönen sandalye. Oturma yeri: 
G52×D45 cm. Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı: 
45-58 cm. Bu ofis sandalyesi, hareketlerinize ve 
ağırlığınıza duyarlı ayarlanabilir eğim fonksiyonuna 
sahiptir. Ayarlanabilir yükseklik sayesinde sandalyede 
rahatça oturabilirsiniz.ight.
Bomstad siyah 903.394.12
Kimstad beyaz 203.394.15

           

FLINTAN dönen sandalye. Oturma yeri: G47×D48 
cm. Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı: 47–60 cm.  
Kendiliğinden ayarlanan yatırma fonksiyonu. 
NOMINELL kolçaklarla tamamlanabilir. Kauçuk kapla-
ma tekerlekler her tür zeminde düzgün hareket eder. 
Tasarım: Henrik Preutz. 
Vissle siyah 203.368.41
Vissle gri 203.368.36

   

NOMINELL kolçak. Kollarınız ve omuzlarınız üzer-
indeki baskıyı azaltır. FLINTAN dönen sandalyeye uyar.

Black 902.002.69

LILLHÖJDEN dönen sandalye. Oturma yeri: 
G44×D44 cm. Test edildi: 110 kg. Kauçuk kaplama 
tekerlekler her tür zeminde düzgün hareket eder.
Idemo siyah 102.214.02
Blekinge beyaz 402.387.12

 

SNILLE dönen sandalye. Oturma yeri: G45×D39 cm. 
Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı: 39–51 cm. 
Tekerlekler yumuşak zemin için tasarlanmıştır.

Beyaz 790.462.60

ALRIK dönen sandalye. Oturma yeri: G39×D37 cm. 
Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı: 40–51 cm. 
Tekerlekler yumuşak zemin için tasarlanmıştır. 
Tasarım: Henrik Preutz ve Mark Temple. 

Mavi 402.141.17
Kırmızı 202.108.94

SKRUVSTA dönen sandalye. Oturma yeri: 
G48×D45 cm. Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı: 
47–55 cm. Sandalyenin tekerlekleri ve ayakları ürüne 
dahildir, çalışma sandalyesi ya da sabit koltuk olarak 
kullanabilirsiniz. Kauçuk kaplama tekerlekler, tüm 
yüzeylerde kolayca hareket eder.

Idhult siyah 602.800.26
Vissle gri 302.800.04
Vissle beyaz 504.029.95

 

VÅGSBERG/SPORREN dönen sandalye. Oturma 
yeri: G45×D39 cm. Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı: 
42-54 cm. Kauçuk kaplama tekerlekler, tüm yüzeylerde 
kolayca hareket eder.

Huş kaplama/siyah 890.066.64
Huş kaplama/beyaz 090.066.63
Siyah 290.066.95
Siyah/beyaz 790.066.93
Beyaz 890.066.83
Beyaz/siyah 290.066.81

SKÅLBERG/SPORREN dönen sandalye. Oturma 
yeri: G46×D40 cm. Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı: 
42-54 cm. Kauçuk kaplama tekerlekler, tüm yüzeylerde 
kolayca hareket eder.

Siyah 990.236.01
Siyah/beyaz 390.236.04 
Mavi/siyah 590.236.03 
Mavi/beyaz 890.236.06 
Pembe/siyah 190.236.00 
Pembe/beyaz 490.236.08 
Beyaz 690.236.12
Beyaz/siyah 790.236.02

JULES çocuk çalışma sandalyesi. Oturma yeri: 
G35×D32 cm.   50 kg. Yükseklik ayarı: 
38–50 cm. Tekerlekler yumuşak zemin için 
tasarlanmıştır. Tasarım: Nicholai Wiig Hansen.

Beyaz 392.077.16
Mavi/beyaz 292.077.12

KULLABERG tabure. Test edildi: 110 kg. Yükseklik 
ayarı: 46-69 cm. Tabure dönmeyecek şekilde 
tasarlanmıştır. Yüksekliği ayarlamak için kullanacağınız 
delikleri kolayca bulabilirsiniz. Tasarım: Sarah Fager

Siyah 503.636.49
Çam/siyah 103.636.51

 

NILSERIK destekli tabure. Oturma yeri çapı : 35 cm. 
Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı: 51–71 cm. Kavisli 
tabanı rahat ve eğimli bir oturma pozisyonu bulmanıza 
yardımcı olur.
Siyah/Vissle siyah 303.499.56
Beyaz/Vissle gri 903.097.21

TÜM PARÇALAR
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TROLLBERGET destekli tabure. Test edildi: 110 kg. 
Yükseklik ayarı: 66–80 cm. Duruşunuzu geliştirerek 
aktif bir oturma pozisyonunu sağlar.
Glose siyah 803.793.47
Grann bej 003.882.61

KULLABERG dönen sandalye. Oturma yeri: 
G42×D39 cm. Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı: 
44-55 cm. Ayarlanabilir ayaklar, düzgün olmayan 
yüzeylerde bile düzgün durmasını sağlar.
Siyah 903.255.18
Çam/siyah 103.203.41

ÖRFJÄLL/SPORREN dönen sandalye. Oturma yeri: 
G49×D43 cm. Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı: 
46-57 cm. Yüksek kaliteli yoğun sünger, sandalyenin 
uzun yıllar rahatlıkla kullanılmasının sağlar. 
Tasarım: Sebastian Holmbäck & Ulrik Nordentoft.
Siyah/Vissle siyah 791.391.84
Beyaz/Vissle açık mavi 491.623.69
Beyaz/Vissle açık yeşil 991.623.76
Beyaz/Vissle açık gri 291.624.45

ÖRFJÄLL çocuk çalışma sandalyesi. Oturma yeri: 
W39×D34 cm. Test edildi: 110 kg. Yükseklik 
ayarı:38-50 cm. Yüksek kaliteli yoğun sünger, 
sandalyenin uzun yıllar rahatlıkla kullanılmasının sağlar. 
Tasarım: Sebastian Holmbäck & Ulrik Nordentoft.
Siyah/Vissle siyah 703.270.66
Beyaz/Vissle parlak yeşil 603.208.24
Beyaz/Vissle açık gri 303.202.36

BLECKBERGET dönen sandalye. Oturma yeri:  
G47×D45 cm. Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı:
47-59 cm. Yüksek kaliteli yoğun sünger, 
sandalyenin uzun yıllar rahatlıkla kullanılmasının 
sağlar. Tasarım: Francis Cayouette

Açık yeşil 503.728.04
Bej 603.086.76
Koyu gri 103.900.08
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TOPLANTI VE KONFERANS 
SANDALYELERİ

FFJÄLLBERGET dönen sandalye. Oturma yeri: 
G42×D40 cm. Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı: 
43–56 cm. Eğimli ahşap sırt desteği ve kolçakları hem 
rahat hem güzeldir.
Ağartılmış meşe kaplama-
Gunnared açık bej

803.964.22

FJÄLLBERGET dönen sandalye. Tekerlekli 5 ayaklı.  
Oturma yeri: G42×D40 cm. Test edildi: 110 kg. 
Yükseklik ayarı: 43–56 cm. Eğimli ahşap sırt desteği ve 
kolçakları hem rahat hem güzeldir.
Siyah boyalı dişbudak kaplama-
Gunnared koyu gri 203.964.20

LÅNGFJÄLL dönen sandalye. 5 ayaklı tekerlekli.
Oturma yeri: G53×D41 cm. Test edildi: 110 kg. Hafif 
kavisli çizgilere, dikkat çeken dikiş detaylarına ve 
tasarım vurgusu yapan, koltuğun altında gizlenmiş 
kolay kullanıma sahip mekanizması ile ergonomik bir 
ofis koltuğu.
Gunnared bej/siyah 891.775.66
Gunnared bej/beyaz 192.523.66
Gunnared mavi/siyah 191.775.79
Gunnared mavi/beyaz 492.523.79
Gunnared koyu gri/siyah 291.775.74 
Gunnared koyu gri/beyaz 492.523.84
Gunnared açık kahverengi-
pembe/siyah 192.610.78
Gunnared açık kahverengi-
pembe/beyaz 492.523.98 

Gunnared light yeşil/siyah 091.775.89 
Gunnared light yeşil/beyaz 392.523.94

  

TÜM PARÇALAR

 

LÅNGFJÄLL yüksek arkalıklı dönen sandalye. 
5 ayaklı tekerlekli. Oturma yeri: G53×D41 cm. Test 
edildi: 110 kg. Hafif kavisli çizgilere, dikkat çeken 
dikiş detaylarına ve tasarım vurgusu yapan, koltuğun 
altında gizlenmiş kolay kullanıma sahip mekanizması ile 
ergonomik bir ofis koltuğu.
Gunnared bej/siyah 491.776.29
Gunnared bej/beyaz 092.524.80
Gunnared mavi/siyah 891.776.65
Gunnared mavi/beyaz 292.525.11
Gunnared koyu gri/siyah 791.776.42 
Gunnared koyu gri/beyaz 392.525.15
Gunnared açık kahverengi-
pembe/siyah 792.610.99
Gunnared açık kahverengi-
pembe/beyaz 992.525.41 

Gunnared light yeşil/siyah 091.777.54
Gunnared light yeşil/beyaz 592.525.19

  

AKSESUARLAR

  

KOLON zemin koruyucu. 120×100 cm. SBirçok 
zemine ve düz dokuma halılara uyar. Mantar zeminlere 
veya ısıtmalı ahşap yüzeylere uygun değildir.Zemin 
koruyucu yerdeki sabitliğini kaybettiyse, elektrik 
süpürgesi ile şekli düzeltebilir fakat zemine de zarar 
verir. Bu yüzden zemin koruyucuyu belli aralıklarla 
hava alması için kaldırın. 

448.811.00

DAGOTTO ayaklık. G38xU49xY15 cm. Bu ayaklık 
masanızda iyi bir çalışma ve oturma pozisyonu 
sağlarken bacak, sırt ve boyundaki gerginliğin 
azalmasına da yardımcı olur.
Siyah 402.409.89



Özel Bilgilendirme:
IKEA Türkiye, işbu satın alma kılavuzunda yer alan tüm ürünleri satma garantisi vermediği 
gibi, IKEA Türkiye’nin satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etme zorunluluğu 
da bulunmamaktadır. IKEA Türkiye, satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etmek 
için her türlü çabayı gösterecektir ancak satın alma kılavuzunda yer alan ve satışı devam 
eden ürünler stoklarla sınırlıdır.
 
IKEA Türkiye gerekli gördüğü zamanlarda satın alma kılavuzunda yer alan ürünlerin, kalite 
ve görünümlerini değiştirmemesi kaydıyla özelliklerinde ve malzemelerinde değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar. Satın alma kılavuzu içinde IKEA Türkiye’nin kontrolü dışında 
oluşan baskı v.b. hatalardan dolayı IKEA Türkiye’ye hiçbir sorumluluk atfedilemez. IKEA 
Türkiye, söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Müşterilerimizin montaj kılavuzuna 
uygun olarak yaptığı montaj hataları sonucu meydana gelecek hasar ve zarardan IKEA 
Türkiye sorumlu değildir. 
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