
Her ofise uygun mobilya 
En küçüğünden en kalabalığına kadar her ofise uygun mobilyalarımız var. Modern 
bir şirketin düzgün ve etkin bir şekilde çalışması için çalışma masalarından saklama 
ünitelerine ve sandalyelere, lambalara ve çalışma masası aksesuarlarına değin her şey. 
Farklı ölçüler ve şekillerden çalışma masaları, sırtınızı destekleyen çalışma sandalyeleri 
arasından tercihinizi yapın ve ihtiyaçlarınız için benzersiz bir saklama çözümü yaratın. 
IKEA’da ofis mobilyalarımız tasarımları, akıllı fonksiyonları ve yüksek kalitesiyle öne 
çıkar. Mobilyalar ofis kullanımı için test edilmiştir, yani uzun yıllar boyunca zorlu ofis 
koşullarına dayanabileceklerinden emin olabilirsiniz.

SATIN ALMA KILAVUZU

Profesyonel ofis
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BİLMEKTE FAYDA VAR

 

Kendi toplantı masanızı oluşturmak için kombine edin.
140×140 cm ve 140×70 cm (yarım daire) ölçülerinde 
iki toplantı masamız var. Yarım daire masa 3 kişiliktir, 
140×140 cm ölçülerindeki masa ise 8 kişiliktir. Masaları 
bireysel olarak kullanabileceğiniz gibi çok sayıda insanın 
kullanacağı şekilde kombine de edebilirsiniz. İhtiyaçlarınız 
değiştiğinde masaları yeniden düzenleyebilirsiniz. Masaları 
birleştirmek için bağlantı klipsi iskeletlerle birlikte gelir. 

Daha az alanda daha çok çalışma masası.
Çalışma masalarını arka arkaya dizerseniz daha çok alan 
kazanırsınız. Bunu farklı şekiller ve ölçülerdeki çalışma 
masalarıyla yapabilirsiniz. Örneğin arka arkaya dizilmiş 
düz masalar veya köşeleri ortada birleşen dört adet köşe 
çalışma masası. Çok sayıda olasılık var. Bu arka arkaya 
dizilim zaman kazandırır ve iletişim ve işbirliği içinde 
çalışması gereken iş arkadaşlarının işini kolaylaştırır. Daha 
kişisel ve özel çalışma alanları yaratmak için masa aralarına 
seperatör de koyabilirsiniz.

Küçük alanlar için esnek saklama çözümü.
İş yerinde değişiklik yapmak istediğinizde BEKANT teker-
lekli düzenleme ünitesinin yerini değiştirmek çok kolaydır. 
Küçük ofis malzemeleri küçük saklama alanlarına kolayca 
sığar ve yüksek ünite aynı zamanda sunum masası olarak 
da kullanılabilir. ROTHULT kilit sayesinde kişisel malzeme-
lerinizi anahtar kullanmadan kilitleyebilirsiniz.

Farklı ihtiyaçlar için çeşitli seperatörler. 
Seperatörlerimiz farklı ihtiyaçları karşılar. Hoş ve davetkar 
bir resepsiyon alanı yaratmak için olduğu kadar, açık plan 
bir ofiste kişisellik sağlamak veya ses seviyesini düşürmek 
için de kullanabilirsiniz. Ya da her ikisi için de. Seperatörler 
120 cm ve 55 cm olmak üzere iki farklı yüksekliktedir. 
120 cm yüksekliğindeki seperatör zeminde bağımsız bir 
şekilde durur. 55 cm yüksekliğindeki seperatör BEKANT 
masa tablasına kolayca takılır ve ihtiyacınıza göre iki farklı 
yükseklikte monte edilebilir.
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ÇALIŞMA MASALARI VE TOPLANTI MASALARI

Farklı ihtiyaçlar için çalışma masaları
BEKANT çalışma masaları farklı ölçüler ve şekillerde 
üretildiğinden, ihtiyaçlarınıza uygun bir tane bulmak 
kolaydır. Küçük bir çalışma masasından bilgisayar işi için 
mükemmel bir derinlik kazandıran bir köşe masaya 
kadar çok sayıda seçenek arasından tercih yapabilirsiniz. 
Ürüne dahil olan ağ ile kablo düzenlemesi yapabilir, çalışma 
masanızın çevresindeki dağınıklığı önleyebilirsiniz. Daha 
yumuşak bir yüzey tercih ediyorsanız doğal malzemelerden 
yapılan Linoleum masa tablasını seçebilirsiniz. Üzerinde yazı 
yazmak oldukça keyiflidir. Ayrıca ışığı yansıtmadığı için 
gözlerinizi yormaz.

Zorlu koşullar için test edilmiştir
BEKANT, IDÅSEN ve THYGE çalışma masası serisi profes-
yonel ofis kullanımı için en yüksek standartlara göre test 
edilmiştir (çalışma masaları için EN 527, ANSI/BIFMA X:5.5 ve 
toplantı masaları için EN14074, EN1730 ve ANSI/BIFMA X:5.5) 
ve en katı kalite ve dayanıklılık standartlarımızı karşılamak-
tadır.

Bunun anlamı, ürün serisinin bir dizi sıkı testten geçirilmiş 
olmasıdır. Tüm çalışma masalarının dayanıklı olmasını ve ağır 
yükleri kaldırmasını, yüzeylerin çiziklere ve lekelere karşı 
dirençli olmasını bu şekilde sağlıyoruz. Böylece, her türlü zorlu 
işinizi kolaylaştıran ve yıllar sonra bile dayanıklılığını koruyan 
güvenilir bir çalışma arkadaşına kavuşursunuz.

Yaratıcılığınızı serbest bırakın
BEKANT toplantı masalarında yerleşik bir kablo 
düzenleme sistemi bulunur. Bu sayede siz ve iş 
arkadaşlarınız kahve fincanlarının ve kağıtların etrafında 
gezinen kablolar olmaksızın bilgisayarları ve projektörleri 
kullanabilirsiniz. Doğru şeylere odaklanmak yaratıcılığı 
ortaya çıkarır.

Tasarım
BEKANT: Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm
IDÅSEN: Jon Karlsson

Bakım Talimatları  
Hafif sabunlu bir solüsyon ile silerek temizlenebilir. 

Ayrıntılı bilgiyi garanti broşüründe bulabilirsiniz. 
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1. Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar sayesinde çalışma 
masanızı 65-85 cm arasında kendinize uygun bir yükseklikte 
monte edebilirsiniz. Ayarlanabilen bir alt iskeletiniz varsa 
çalışma masasınızı yükseltebilir veya alçaltabilirsiniz.

2. Masa tablasının eğimli şekli yazarken bileklerinize ve ön 
kolunuza destek verir.

3. Masa tablasının altındaki kablo düzenleyici sayesinde 
çalışma masanızı kolayca düzenleyebilirsiniz.

4. Kaplama ve melamin folyo yüzeyler dayanıklıdır, leke 
tutmaz ve temizliği kolaydır.

BİLMEKTE FAYDA VAR
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KOMBİNASYONLAR

Toplantı alanı. BEKANT toplantı masasında yerleşik bir kablo 
düzenleme sistemi bulunur. Bilgisayar ve projektör kabloları 
hem elinizin altındadır hem de göz önünde bulunmaz.
Bu kombinasyon (280×140 cm)

Beyaz masa tablası, siyah veya beyaz masa 
tablası alt iskeleti ile birlikte
Siyah boyalı dişbudak kaplama, ağartılmış meşe 
kaplama masa tablası, siyah veya beyaz alt 
iskeleti ile birlikte  
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TEMEL KOMBİNASYONLAR

BEKANT

Ölçü
160×110 cm,  
sol veya sağ

160×80 cm 140×60 cm

Beyaz masa tablası, 
siyah veya beyaz alt iskelet ile birlikte

Siyah boyalı dişbudak kaplama ve ağartılmış meşe 
kaplama masa tablası, siyah veya beyaz alt iskelet ile 
birlikte 

Linolyum mavi masa tablası, siyah veya beyaz 
alt iskelet ile birlikte

Ölçü
140×70 cm,  
yarım daire

140×140 cm 2× 140×70 cm,  
yarım daire

Beyaz masa tablası, 
siyah veya beyaz alt iskelet ile birlikte

Siyah boyalı dişbudak kaplama ve ağartılmış meşe kaplama 
masa tablası, siyah veya beyaz alt iskelet ile birlikte 

Ölçü

1× 140×140 cm
2× 140×70 cm  

yarım daire

2× 140×140 cm
2× 140×70 cm  

yarım daire

Beyaz masa tablası, 
siyah veya beyaz alt iskelet ile birlikte

Siyah boyalı dişbudak kaplama ve ağartılmış meşe kaplama 
masa tablası, siyah veya beyaz alt iskelet ile birlikte 

THYGE

Ölçü 120×60 cm 160×80 cm

Beyaz masa tablası, gümüş rengi alt iskelet ve 
ayaklar ile birlikte 

IDÅSEN

Ölçü 120×70 cm 160×80 cm

Siyah ve kahverengi masa tablası, 
 bej veya koyu gri alt iskelet ile birlikte

bej veya koyu gri masa tablası alt iskeleti ile birlikte
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TÜM PARÇALAR

BEKANT
BEKANT sağ köşe masa tablası 160×110 cm. 
BEKANT köşe masa tablası alt iskeleti ile 
tamamlanmalıdır. 
Beyaz 502.530.28
Ağartılmış meşe kaplama 203.662.82
Siyah boyalı dişbudak kaplama 803.662.84
Linolyum mavi 303.662.86

BEKANT sol köşe masa tablası 160×110 cm. 
BEKANT köşe masa tablası alt iskeleti ile tamamlan-
malıdır.  
Beyaz 102.530.25
Ağartılmış meşe kaplama 403.662.76
Siyah boyalı dişbudak kaplama 003.662.78
Linolyum mavi 603.662.80

BEKANT masa tablası 160×80 cm. BEKANT 160 cm 
masa tablası alt iskeleti ile tamamlanmalıdır.  
Beyaz 002.532.38
Ağartılmış meşe kaplama 003.663.01
Siyah boyalı dişbudak kaplama 603.663.03
Linolyum mavi 103.663.05

BEKANT masa tablası 140×60 cm. BEKANT 140 cm 
masa tablası alt iskeleti ile tamamlanmalıdır.
Beyaz 202.553.21
Ağartılmış meşe kaplama 703.662.94
Siyah boyalı dişbudak kaplama 203.662.96

BEKANT 160×110 cm köşe masa tablası alt 
iskeleti ile tamamlanmalıdır. BEKANT köşe masa 
tablası ile tamamlanmalıdır. Masa tablasını, ayarlanabilir 
ayakları sayesinde 65-85 cm arasında kendinize uygun 
bir yükseklikte monte edebilirsiniz.
Beyaz 102.529.74
Siyah 502.529.67

BEKANT 160×80 cm masa tablası alt iskeleti. 
BEKANT 160 cm masa tablası ile tamamlanmalıdır. 
Masa tablasını, ayarlanabilir ayakları sayesinde  
65-85 cm arasında kendinize uygun bir yükseklikte 
monte edebilirsiniz.
Beyaz 902.529.08
Siyah 302.529.06

BEKANT 140×60 cm masa tablası alt iskeleti. 
BEKANT 140 cm masa tablası ile tamamlanmalıdır. 
Masa tablasını, ayarlanabilir ayakları sayesinde  
65-85 cm arasında kendinize uygun bir yükseklikte 
monte edebilirsiniz.  
Beyaz 902.553.27
Siyah 302.553.25

THYGE

THYGE masa tablası 160×80 cm. 160 cm THYGE 
iskelet ile tamamlanabilir.
Beyaz 602.937.74

THYGE iskelet 160×80. 160 cm THYGE masa tablası 
ile tamamlanabilir.
Gümüş rengi 502.937.79

IDÅSEN
IDÅSEN masa tablası 120×70 cm. 120 cm IDÅSEN 
iskelet ile tamamlanabilir.
Kahverengi 503.821.91
Siyah 204.038.78

IDÅSEN masa tablası 160×80 cm. 160 cm IDÅSEN 
masa tablası alt iskeleti ile tamamlanabilir.
Kahverengi 403.609.91
Siyah 604.038.81

IDÅSEN masa tablası alt iskeleti 120 ve 160 cm. 
IDÅSEN 120 ve 160 cm masa tablası ile tamamlanmalıdır. 
62 ile 76 cm arasında ayarlanabilen ayaklar sayesinde 
masa tablasını kendinize uyan bir yüksekliğe 
getirebilirsiniz.
Bej 003.609.88
Koyu gri 803.979.16

TOPLANTI MASALARI

BEKANT toplantı masası tablası 140×140 cm. 
BEKANT 140×140 cm toplantı masası iskeleti ile 
tamamlanmalıdır.
Beyaz 502.673.08
Ağartılmış meşe kaplama 403.667.47
Siyah boyalı dişbudak kaplama 803.667.45

BEKANT 140×70 cm yarım daire toplantı masası 
tablası. BEKANT 140×70 cm yarım daire toplantı 
masası iskeleti ile tamamlanmalıdır.
Beyaz 902.673.06
Ağartılmış meşe kaplama 203.667.53
Siyah boyalı dişbudak kaplama 003.667.49

BEKANT 140×140 cm toplantı masası iskeleti. 
BEKANT 140×140 cm toplantı masası tablası ile 
tamamlanmalıdır. 
Beyaz 402.528.78
Siyah 002.528.75

BEKANT 140×70 cm yarım daire toplantı masası 
iskeleti. BEKANT 140×70 cm masa tablası ile 
tamamlanmalıdır.
Beyaz 802.528.76
Siyah 602.528.77
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ÇALIŞMA MASASI AKSESUARLARI

BEKANT seperatör 120 cm. Bölme, gizlilik sağlayan ve 
ses emici özelliği ile sessiz ve keyifli bir çalışma ortamı 
yaratır. 
Gri 702.688.11

BEKANT seperatör 55 cm. Bölme, gizlilik sağlayan ve 
ses emici özelliği ile sessiz ve keyifli bir çalışma ortamı 
yaratır. Farklı ihtiyaçları karşılayabilmesi için iki farklı 
yükseklikte monte edilebilir.
Gri 502.688.12

KVISSLE evrak rafı. Alttaki mantar kısım 
kağıtlarınızın yerinde sabit durmasını sağlar. Açılabilen 
bölmeler sayesinde kağıtlarınıza kolayca ulaşabilirsiniz. 
Dik duruma getirdiğinizde kağıtlarınızı dikey olarak 
yerleştirebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Beyaz 701.980.31

KVISSLE dosyalık, 2 ad. Kulp sayesinde dergi dosyası 
kolayca hareket ettirilir.
Beyaz 602.039.57

KOPPLA priz 30×6 cm, kordon uzunluğu 300 cm. Priz 
4 ayrı priz ve 2 USB bağlantına sahip olduğundan, akıllı 
telefon, bilgisayar ve diğer cihazlarınızı aynı zamanda 
şarj edebilirsiniz.
2 USB girişli 4’lü priz 902.808.26

FIXA 5 parça delik testere seti. 
Masif ahşap, sunta ve board on frame gibi ahşap 
bazlı materyaller için uygundur. JYSSEN kablosuz şarj 
kurmak için uygundur. Cam masa tablaları ya da rafları 
üzerinde kullanılmamalıdır. FIXA darbeli matkap 14,4 
V veya FIXA tornavida/matkap 14.4 V ile kullanınız. 
İçindekiler: 3 delik testeresi (35, 64, 78 mm), 1 delgi 
matkap, 1 alyan anahtarı.

203.023.32

TÜM PARÇALAR
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SAKLAMA ÇÖZÜMLERİ 

Profesyonel ve kişisel
GALANT, BEKANT, IDÅSEN ve HÄLLAN saklama serisi akıllı 
fonksiyonlar ve yüksek kalitesiyle her türden profesyonel 
ofise uyacak şekilde geliştirilmiştir. Hem akıllı fonksiyonları 
hem de yüksek kalitesiyle her türden profesyonel ofise uy-
acak şekilde özel tasarlanmıştır. Ayrıca, akıllı bir ROTHULT 
kilit veya normal bir asma kilit ile kişisel bir çözüm yarat-
mak da kolaydır. Örneğin farklı yükseklik ve genişliklerde, 
sadece çekmecelerden oluşan veya dosyalıklar ve keson-
larla birleştirilmiş çözümler arasında tercih yapabilirsiniz.  
Serideki birçok parçayı seperatör olarak da kullanabilirsi-
niz. Bu şekilde sakin bir çalışma köşesi yaratabilirsiniz.

Ofis için gerekli her tür saklama çözümü
Dosyalar ve kağıtlardan yazıcı ve bilgisayarlara kadar 
her şey. Kordon ve kabloları saymıyoruz bile.   GALANT 
serisi ofisteki en önemli ve bildik saklama ihtiyaçlarını 
toptan çözer. Tüm ünitelerin yerleşik kablo düzenleyici-
si ve elektronik ekipmanın aşırı ısınmasını önlemek için 
havalandırması vardır. HÄLLAN dolaplar modüller halinde 
tasarlandığı için bir adet ya da kendinize uyan bir kom-
binasyon yaratmak için birden fazla satın alabilirsiniz. El 
çantası, dizüstü bilgisayar şarj aleti ve cüzdandan önemli 
evraklara kadar her şeyin gözünüzün önünde olmasını 
sağlar. BEKANT ve IDÅSEN ünitelerinin çoğu tekerlekli 
olduğu için çalışma alanınızı işiniz bittiğinde başka bir şekle 
dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, önemli eşyalarınızı güvende 
tutmak için ROTHULT akıllı kilit de kullanabilirsiniz. 

İş yerindeki zorlu koşullar için test edilmiştir
Tüm saklama üniteleri ofis kullanımı için test edilmiştir ve 
aşağıdaki standartlarda belirtilen güvenlik, dayanıklılık ve 
denge gerekliliklerini karşılar: EN 14073, EN14074, ANSI/
BIFMA x5.9 ve ISO-7170.

Bunun anlamı, ürünlerin bir dizi sıkı testten geçirilmiş 
olmasıdır. Örneğin, yüzeylerin her türlü ağır yıpranma ve 
aşınmaya karşı dayanıklı olmasını ve sürgü kapakların uzun 
süre sonra bile rahatça açılmasını sağlıyoruz.

Tasarım
BEKANT ve GALANT saklama ünitesi: Karl Malmvall, Eva 
Lilja Löwenhielm
HÄLLAN ve IDÅSEN: Jon Karlsson 

Bakım Talimatları 
Hafif sabunlu bir solüsyon ile silerek temizlenebilir.

   Ayrıntılı bilgiyi garanti broşüründe bulabilirsiniz. 

GALANT BEKANT

HÄLLANIDÅSEN 

ROTHULT akıllı kilit sayesinde saklama ünitenizi 
anahtar kullanmadan kilitleyebilirsiniz. Ürüne 
dahil olan ana kartlarla ve/veya NFC/RFID 
destekli kart/akıllı telefonlarla çalışır.
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NASIL KOMBİNE EDİLİR

GALANT KİLİT – BİLMEKTE FAYDA VAR

11 2 43

GALANT

BEKANT

HÄLLAN

IDÅSEN
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GALANT KOMBİNASYONLAR  

Sade bir ünite sınırlı bir alan için yeterli saklama çözümü 
sağlayabilir ya da ihtiyaçlarınız değiştiğinde daha geniş bir 
saklama çözümü için bir başlangıç olabilir. Ek üniteyi dikey 
olarak kullandığınızda duvardaki alandan en uygun şekilde 
faydalanarak yer kazanabilirsiniz.
Genel ölçüler: 80×45×160 cm.

Açık ve kapalı saklama çözümlerini birleştirin; eşyalarınızı 
ihtiyaçlarınıza göre gizleyin ya da sergileyin.
Genel ölçüler 160×45×200 cm.

Maksimum saklama alanı. 4 çekmeceli ve 2 ek üniteli 2 
çekmece ünitesi önemli evrakları saklamayı kolaylaştırır ve 
aynı zamanda bir açık saklama çözümü sunar.
Genel ölçüler: 160×45×160 cm.

Açık ve kapalı saklama alanlarıyla tam bir saklama çözümü.
Saklama alanı genel ölçüsü: 160×45×240 cm.

Genel ölçüler: GenişlikxDerinlikxYükseklik.
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BEKANT KOMBİNASYONLAR
Genel ölçüler: GenişlikxDerinlikxYükseklik.

Saklama ünitesini ayaklar ve akıllı kilit ile tamamlayabilirsi-
niz. Kablo düzenleme deliği sayesinde sunum masası olarak 
da kullanılabilir. Genel ölçüler: 41×45×101 cm.

Bu kombinasyon ağ beyaz (192.868.18)

İhtiyacınız olan her yere götürebilirsiniz. Geniş çalışma alanı 
sayesinde resepsiyon masası olarak da kullanabilirsiniz. 
Genel ölçüler: 61×45×101 cm.

Bu kombinasyon ağ beyaz (092.825.47)

Çalışma masasının altında kullanmaya uygun ölçülerdedir. 
Üzerine oturulabilir. Misafirleriniz için kolayca ek bir 
sandalyeye dönüştürülebilir. Genel ölçüler: 41×45×61 cm.

Bu kombinasyon ağ beyaz (492.824.23)

İhtiyaç duyduğunuz her yere götürülebilir ve ROTHULT akıllı 
kilit ile kişisel eşyalarınız güvende olur. Kısa süreli oturma 
için test edilip onaylanmıştır. Misafirleriniz için ek bir 
sandalye olarak da kullanabilirsiniz. 
Genel ölçüler: 41×45×61 cm.

Bu kombinasyon ağ beyaz (892.868.05)
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IDÅSEN KOMBİNASYONLAR
Genel ölçüler: GenişlikxDerinlikxYükseklik.

Saklama alanınızı ev arkadaşlarınız ya da iş arkadaşlarınızla 
paylaşıyorsanız kişisel eşyalarınızı ROTHULT kilitle çek-
mecelerde güvende tutabilirsiniz. Ayrıca, kapaklı saklama 
ünitesini genel dokümanlarınız veya eşyalarınız için de kul-
lanabilirsiniz. Genel ölçüler: 80×47×119 cm.

Bu kombinasyon mavi (592.872.03)

İhtiyaç duyduğunuz her yere götürülebilir ve ROTHULT akıllı 
kilit ile kişisel eşyalarınız güvende olur. ROTHULT akıllı kilit 
eşyalarınızı güvende tutar. 
Genel ölçüler: 42×47×61 cm.

Bu kombinasyon koyu gri (192.872.76)

Dolapların içinde ne olduğunu görebilir ve cam kapaklar 
sayesinde eşyalarınızı tozdan koruyabilirsiniz. Ayrıca, 
ziyaretçilerinize göstermek istediğiniz eşyalarınızı da 
gururla sergileme fırsatı yakalarsınız. Ofiste kullanım için 
onaylıdır ancak evinize de mükemmel uyum sağlar.
Genel ölçüler:240x45x280 cm.

Bu kombinasyon bej (2×803.609.51)

Çok sayıda çekmecesi olan bu yüksek ünite sayesinde 
minimum alanda maksimum saklama çözümü sağlanır. 
ROTHULT akıllı kilit eşyalarınızı güvende tutar. 
Genel ölçüler: 42×47×172 cm.

Bu kombinasyon bej (292.872.14)
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HÄLLAN KOMBİNASYONLAR
Genel ölçüler: GenişlikxDerinlikxYükseklik.

HÄLLAN kapaklı dolap kombinasyonu. Ev veya iş 
yerinizdeki küçük alanlar için mükemmel kombinasyon. 
İstediğiniz zaman yeni dolap ekleyebilirsiniz. Standart asma 
kilitlerle de kilitlenebilir. Genel ölçüler: 45×47×117 cm

Bu kombinasyon beyaz (792.493.28)

HÄLLAN kapaklı dolap kombinasyonu. Bu kombinasy-
onu ofis veya evinizde kişisel eşyalarınızı veya dosyalarınızı 
ve önemli evraklarınızı saklamak için kullanabilirsiniz. 
Genel ölçüler: 45×47×167 cm

Bu kombinasyon beyaz (892.494.03)

HÄLLAN kapaklı dolap kombinasyonu. Ofis veya 
evinizde her şeyi düzenli tutmak için ideal çözüm. 
İstediğiniz zaman yeni dolap ekleyebilirsiniz. Standart 
asma kilitlerle de kilitlenebilir. 
Genel ölçüler: 90×47×167 cm

Bu kombinasyon beyaz (992.495.20)

HÄLLAN kapaklı dolap kombinasyonu. Ev veya iş 
yerinizdeki küçük alanlar için mükemmel kombinasyon. 
İstediğiniz zaman yeni dolap ekleyebilirsiniz. Standart asma 
kilitlerle de kilitlenebilir. 
Genel ölçüler: 45×47×142 cm

Bu kombinasyon beyaz (592.494.09)



HÄLLAN KOMBİNASYONLAR
Genel ölçüler: GenişlikxDerinlikxYükseklik.

HÄLLAN kapaklı dolap kombinasyonu. Bu kombinasyonu 
ofis veya evinizde kişisel eşyalarınızı veya dosyalarınızı ve 
önemli evraklarınızı saklamak için kullanabilirsiniz. Standart 
asma kilitlerle de kilitlenebilir. İstediğiniz zaman yeni dolap 
ekleyebilirsiniz. Genel ölçüler: 90×47×167 cm

Bu kombinasyon beyaz (192.494.06) 

HÄLLAN kapaklı dolap kombinasyonu. Bu kombinasyonu 
ofis veya evinizde kişisel eşyalarınızı veya dosyalarınızı ve 
önemli evraklarınızı saklamak için kullanabilirsiniz. Standart 
asma kilitlerle de kilitlenebilir.
Genel ölçüler: 45×47×167 cm

Bu kombinasyon beyaz (492.493.96)

HÄLLAN kapaklı dolap kombinasyonu. Her şey tek 
bir yerde. Çantalarınızı, cüzdanlarınızı, anahtarlarınızı ve 
evraklarınızı standart asma kilitlerle kilitleyerek güvende 
tutabilirsiniz. İstediğiniz zaman yeni dolap ekleyebilirsiniz.
Genel ölçüler: 90×47×167 cm

Bu kombinasyon beyaz (892.493.99)

14
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SAKLAMA ÜNİTELERİ – TÜM PARÇALAR

GALANT   

GALANT raf ünitesi 80×80 cm, D45 cm. Raf başına 
maksimum yük 30 kg. GALANT ek ünite 80×80 cm ile 
tamamlanabilir.  
Beyaz 403.385.75
Huş kaplama 303.385.71
Venge 803.385.83

GALANT raf ünitesi 80×120 cm, D45 cm. Raf başına 
maksimum yük 30 kg. GALANT ek ünite 80×80 cm ile 
tamamlanabilir. 
Beyaz 703.385.69
Huş kaplama 803.385.64
Venge 203.385.81

GALANT ek ünite 80×80 cm, D40 cm. Raf başına 
maksimum yük 30 kg. Sadece GALANT serisinden 
80×80 cm keson, 80×80 cm raf ünitesi, 80×120 cm raf 
ünitesi ve jaluzi dolaplarla kullanılabilir. Bu mobilyayı 
ürünle birlikte gelen emniyet bağlantı parçasını 
kullanarak duvara sabitlemenizi tavsiye ediyoruz.
Beyaz 402.064.76
Huş kaplama 602.064.75
Venge 902.064.74

GALANT ek ünite 160×80 cm, D40 cm. Raf başına 
maksimum yük 30 kg. Sadece GALANT serisinden 
sürgü kapaklı dolaplarla kullanılabilir. Bu mobilyayı 
ürünle birlikte gelen emniyet bağlantı parçasını 
kullanarak duvara sabitlemenizi tavsiye ediyoruz.
Beyaz 402.115.95
Huş kaplama 202.115.96
Venge 102.115.92

GALANT keson 80×80 cm, D45 cm. GALANT 
80×80 cm ek ünite ile tamamlanabilir.
Beyaz 803.385.16
Huş kaplama 703.385.12
Venge 203.385.19

GALANT jaluzi dolap 80×120 cm, D45 cm. Raf 
başına maksimum yük 30 kg. GALANT 80×80 cm ek 
ünite ile tamamlanabilir.
Huş kaplama 702.065.02
Venge 602.064.99

GALANT sürgü kapaklı dolap 160×80 cm, D45 cm. 
Raf başına maksimum yük 30 kg. GALANT 160×80 cm 
ek ünite ile tamamlanabilir. 
Beyaz 203.381.90
Huş kaplama 003.381.86
Venge 603.381.93

GALANT sürgü kapaklı dolap 160×120 cm, D45 cm. 
Raf başına maksimum yük 30 kg. GALANT 160×80 cm 
ek ünite ile tamamlanabilir.
Beyaz 903.380.83
Huş kaplama 203.380.72
Venge 803.431.03

GALANT kapaklı dolap 80×80 cm, D45 cm. Raf 
başına maksimum yük 30 kg. Sabit amortisör sayesinde 
kapaklar sessiz ve yavaş kapanır. GALANT 80×80 cm ek 
ünite ile tamamlanabilir.
Beyaz 203.380.53
Huş kaplama 403.380.47
Venge 003.380.49

GALANT kapaklı dolap 80×120 cm, D45 cm. Raf 
başına maksimum yük 30 kg. Sabit amortisör sayesinde 
kapaklar sessiz ve yavaş kapanır. GALANT 80×80 cm ek 
ünite ile tamamlanabilir.
Beyaz 903.368.52
Huş kaplama 103.368.46
Venge 703.368.48

GALANT dosya dolabı 51×120 cm, D45 cm.  
Bu mobilya mutlaka paketten çıkan bağlantı parçaları 
ile duvara sabitlenmelidir. Dosyalar için ayrılmış 3 
çekmece önemli evrakların ayrılması ve saklanmasını 
sağlar.
Beyaz 203.385.62
Huş kaplama 003.385.58
Venge 603.385.79

GALANT tekerlekli keson 45×55 cm, D60 cm. Sabit 
amortisör, çekmecelerin sessiz ve yumuşak bir şekilde 
kapanmasını sağlar.
Beyaz 603.497.09
Huş kaplama 203.497.06
Venge 203.497.11

GALANT dosya askılıklı keson 45×55 cm, D60 cm. 
Sabit amortisör, çekmecelerin sessiz ve yumuşak 
bir şekilde kapanmasını sağlar. Alt çekmeceye her 
boyuttan A4 kağıt sığar.
Beyaz 602.064.37
Huş kaplama 802.064.36
Venge 202.064.39
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HÄLLAN
HÄLLAN dolap 45×50 cm, D47 cm. Bu dolapları 
istediğiniz gibi birleştirebilir ve ofiste veya evde ihtiyaç 
duyduğunuz tam çözümü yaratabilirsiniz. HÄLLAN 
dolap farklı boyutlarda mevcuttur ve bir modül olarak 
tasarlanmıştır, böylece bir tane kullanabilir veya daha 
fazlasını satın alarak kendinize uygun bir kombinasyon 
yaratabilirsiniz. HÄLLAN ayaklarla tamamlanabilir.
Beyaz 503.637.29

HÄLLAN dolap 45×75 cm, D47 cm. Bu dolapları 
istediğiniz gibi birleştirebilir ve ofiste veya evde ihtiyaç 
duyduğunuz tam çözümü yaratabilirsiniz. HÄLLAN 
dolap farklı boyutlarda mevcuttur ve bir modül olarak 
tasarlanmıştır, böylece bir tane kullanabilir veya daha 
fazlasını satın alarak kendinize uygun bir kombinasyon 
yaratabilirsiniz. HÄLLAN ayaklarla tamamlanabilir.
Beyaz 403.636.21 

HÄLLAN ayaklar 45×28 cm, D2 cm.

Beyaz 103.636.32 

BEKANT

BEKANT saklama ünitesi 41×61 cm, D45 cm. 
BEKANT tekerlekler veya ayaklarla tamamlanabilir. 
Kısa süreli oturma alanı olarak kullanılabilir.
Ağ/beyaz 903.629.83
Ağ/siyah 503.629.99

BEKANT saklama ünitesi 41×101 cm, D45 cm. 
BEKANT tekerlekler veya ayaklarla tamamlana-
bilir. Ayrıca, raf ve çekmecenin arkasındaki kablo 
alanı sayesinde sunumlar veya kısa toplantılarda da 
kullanılabilir.
Ağ/beyaz 403.629.85
Ağ/siyah 503.630.03

BEKANT saklama ünitesi 61×101 cm, D45 cm. 
BEKANT tekerlekler veya ayaklarla tamamlanabilir.
Ağ/beyaz 703.629.84

Ağ/siyah 803.630.06

BEKANT tekerlekler 4 adet, Ø8 cm. 

Beyaz 203.724.57
Siyah 903.724.54

BEKANT tekerlekler 4 adet, Ø3 cm. 

Beyaz 803.724.64

Siyah 403.724.61

BEKANT raf ünitesi 121×134 cm, D45 cm. 

Beyaz 603.735.01
Siyah 103.734.95

IDÅSEN
IDÅSEN tekerlekli çekmece ünitesi 42×61 cm, 
D47 cm. Tekerlekler depolama ünitesini, çalışma 
masanızın altına kaydırmanızı ya da odanın içinde 
hareket ettirmenizi kolaylaştırır.
Bej 103.207.27
Koyu gri 303.609.82
Altın-kahverengi 503.979.13

IDÅSEN kapaklı ve çekmeceli dolap 80×119 cm, 
D47 cm. Duvara sabitlenmelidir. 
Bej 303.207.26
Mavi 403.609.72

IDÅSEN kapaklı ve çekmeceli yüksek dolap 
45×172 cm, D47 cm. Duvara sabitlenmelidir.
Bej 503.207.25
Mavi 303.609.77

IDÅSEN cam sürgü kapaklı dolap 120×140 cm, 
D45 cm. Duvara sabitlenmelidir.
Bej 803.609.51

SAKLAMA ÜNİTELERİ – TÜM PARÇALAR
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SAKLAMA AKSESUARLARI

ROTHULT akıllı kilit, 1 paket. IDÅSEN veya BEKANT 
saklama ünitesine akıllı kilit ekleyerek eşyalarınızı 
güvende tutabilirsiniz. 2 ana anahtar dahildir.
Beyaz 003.597.39

KVISSLE evrak rafı. Alttaki mantar kısım 
kağıtlarınızın yerinde sabit durmasını sağlar. Açılabilen 
bölmeler sayesinde kağıtlarınıza kolayca ulaşabilirsiniz. 
Dik duruma getirdiğinizde kağıtlarınızı dikey olarak 
yerleştirebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Beyaz 701.980.31

KVISSLE dosyalık, 2 ad. Kulp sayesinde dergi dosyası 
kolayca hareket ettirilir.
Beyaz 602.039.57

KVISSLE gazetelik. KVISSLE gazeteliği duvara, 
GALANT saklama ünitelerinin (sürgü kapaklı dolap, 
jaluzi dolap ve dosya dolapları, raf ünitesi, ek ünite ve 
kesonlar) kenarlarına asabilir veya GALANT tekerlekli 
kesonun üst çekmecesinde (45×55) yatay olarak 
kullanabilirsiniz. Değişik duvar yapı malzemeleri için 
değişik sabitleme sistemleri kullanılmalıdır. Evinizin 
duvar yapısına uygun malzeme kullanın (sabitleme 
malzemeleri ürüne dahil değildir.)
Beyaz 901.980.30

SUMMERA dosya, 16 ad. A4 boyutunda kağıtlar için 
uygundur.

Desenli 202.522.66

SUMMERA 6 bölmeli çekmece düzenleyici,  
44×37 cm, Y3 cm. Çekmece düzenleyiciler, büyük 
çekmece içindeki küçük eşyaların düzenlemesine 
yardımcı olur.
Antrasit 202.224.58

KVISSLE masa düzenleyici. 18x36x14 cm. Kalem 
ve kırtasiye malzemelerinden USB bellekler ve şarj 
aletlerine kadar her şeyi düzenlemenize yardımcı olur.
Yumuşak mantar tabanı eşyalarınızın zarar görmesini 
engeller. Silikon ayaklar alttaki yüzeyi çiziklerden korur.
Beyaz 803.972.14
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ÇALIŞMA SANDALYELERİ

Mükemmel uyum sağlayan çalışma sandalyeleri
Çalışma masanız için dönen sandalyeden ziyaretçi 
sandalyelerine ve toplantı sandalyelerine kadar her 
ihtiyacınız için konforlu çalışma sandalyeleri sunuyoruz. 
Çok farklı tarz, renk ve malzeme seçenekleri olduğundan 
ofis dekorunuza en uygun seçeneği bulmak kolay 
olacaktır. 

Dönen sandalyelerde sade ve gelişmiş seçenekler 
mevcuttur. Nasıl seçilir? Ne tür aktiviteler 
gerçekleştireceğinizi ve sandalyede ne kadar süre 
oturacağınızı düşünerek işe başlayın. 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 
Profesyonel sandalyelerimiz ofis kullanımı için test 
edilmiştir ve aşağıdaki standartlarda belirtilen güvenlik, 
dayanıklılık ve denge gerekliliklerini karşılar: Çalışma 
sandalyeleri için EN1335-2 ve ANSI/BIFMA x5.1 ve
toplantı sandalyeleri için EN1022, EN15373 ve ANSI/
BIFMA x5.1.

Bundan dolayı 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.

Daha ayrıntılı bilgi için çalışma sandalyeleri garanti 
broşürlerine bakınız. 
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BİLMEKTE FAYDA VAR

İnsan bedeni doğası gereği hareket etmek ister. Dolayısıyla 
ideal bir iş ortamı size oturma, ayakta durma veya eğilme 
gibi farklı pozisyonlara girebilme esnekliğini sunmalıdır.  

1

2

3

4

5

6

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.

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.
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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.

Ağırlık telafisi mekanizması arkanıza 
yaslandığınızda vücudunuzu açmak için 
doğru eğim miktarını otomatik olarak 
bulur.

Derinlik ayarlı kolçak; derinliği 
ihtiyaçlarınıza göre ayarlar.

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 sanda-
lyelerimizi 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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TÜM PARÇALAR

DÖNEN SANDALYELER
  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: 
46–57 cm. 
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. Arkalıktaki file malzeme uzun oturma 
süreleri boyunca sırtınızın hava almasını sağlar. Bel 
desteği ve oturma derinliğini vücudunuza göre 
ayarlayabilirsiniz.

GLOSE siyah 903.635.53
GUNNARED koyu gri 803.635.96
GUNNARED mavi 603.636.01

   

JÄRVFJÄLLET kolçak.Kollar ve omuzlar üzerindeki 
baskıyı azaltır. JÄRVFJÄLLET dönen sandalyelere uyar.
Siyah 103.086.69

LÅNGFJÄLL dönen sandalye. 4 ayaklı. 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 591.749.65
GUNNARED bej/beyaz 592.522.94
GUNNARED mavi/siyah 291.749.76
GUNNARED mavi/beyaz 592.523.07
GUNNARED koyu gri/siyah 191.749.72
GUNNARED koyu gri/beyaz 492.522.75
GUNNARED açık kahverengi-
pembe/siyah

592.610.00

GUNNARED açık kahverengi-
pembe/beyaz

892.523.39

GUNNARED açık yeşil/siyah 391.749.85 
GUNNARED açık yeşil/beyaz 792.523.11

  

LÅNGFJÄLL yüksek arkalıklı dönen sandalye. 
4 ayaklı. 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 991.750.53 
GUNNARED bej/beyaz 092.523.43
GUNNARED mavi/siyah 291.751.17
GUNNARED mavi/beyaz 192.523.47
GUNNARED koyu gri/siyah 591.751.68 
GUNNARED koyu gri/beyaz 491.754.42
GUNNARED açık kahverengi-
pembe/siyah

991.750.67

GUNNARED açık kahverengi-
pembe/beyaz

392.523.51

GUNNARED açık yeşil/siyah 692.611.51
GUNNARED açık yeşil/beyaz 692.523.59 

  

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 891.775.85 
GUNNARED koyu gri/beyaz 691.776.09 

GUNNARED açık kahverengi-
pembe/siyah

291.775.74 

GUNNARED açık kahverengi-
pembe/beyaz

492.523.84

GUNNARED açık yeşil/siyah 192.610.78
GUNNARED açık yeşil/beyaz 492.523.98 

  

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 091.776.69 
GUNNARED koyu gri/beyaz 891.777.74 
GUNNARED açık kahverengi-
pembe/siyah 791.776.42 

GUNNARED açık kahverengi-
pembe/beyaz 392.525.15

GUNNARED açık yeşil/siyah 792.610.99
GUNNARED açık yeşil/beyaz 992.525.41 

  



TÜM PARÇALAR

LÅNGFJÄLL kolçak. Kollar ve omuzlar üzerindeki 
baskıyı azaltır. LÅNGFJÄLL dönen sandalyelere uyar.
Siyah 503.205.65
Beyaz 703.205.69

HATTEFJÄLL dönen sandalye. Oturma yeri: 
G50×D40 cm. Test edildi: 110 kg. Yükseklik ayarı: 
41-52 cm. 
GUNNARED bej 003.086.84
GUNNARED açık gri 103.413.34
GUNNARED açık kahverengi-pembe 203.413.43

   

HATTEFJÄLL kolçak. Kollar ve omuzlar üzerindeki 
baskıyı azaltır. HATTEFJÄLL dönen sandalyelere uyar.
Beyaz 303.413.47

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 
kaplama tekerlekler her tür zeminde düzgün hareket 
eder. Tasarım: Henrik Preutz.
VISSLE siyah 203.368.41
VISSLE gri 203.368.36

   

NOMINELL kolçak. Kollar ve omuzlar üzerindeki 
baskıyı azaltır. FLINTAN dönen sandalyelere uyar.
Siyah 902.002.69

NILSERIK destekli tabure. Oturma yeri: 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

TROLLBERGET 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
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TÜM PARÇALAR

TOPLANTI SANDALYELERİ

FJÄLLBERGET toplantı sandalyesi. 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 toplantı sandalyesi, 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

SANDALYE AKSESUARLARI

KOLON zemin koruyucu. 120×100 cm. Birçok zemin 
türüne ve düz dokuma halılara uygundur. Mantar 
döşemeler ve ısıtmalı ahşap zeminler için uygun 
değildir. Zemin koruyucu uzunca bir süre zeminde 
bırakıldığında elektrikli süpürge zeminde zarara yol 
açabilir. Bundan dolayı düzenli aralıklarla havalandırma 
için zemin koruyucuyu kaldırın.

448.811.00

FIXA zemin koruyucu 20’li set. Alttaki zemini aşınma 
ve çizilmeye karşı korur. 

241.556.00
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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. 


