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Her ofis için mobilyalar

Küçük-büyük her türlü ofis ve iş yeri için uygun  
mobilyaları bizde bulabilirsiniz. Ayrıca çalışma 
masalarından dolaplara, sandalyelerden lambalara 
kadar, modern bir şirketin sorunsuz ve verimli çalışmasını 
sağlayacak tüm ürünleri de yine bizde bulacaksınız. 
Değişik boy ve şekillerdeki masalardan, sırtınızı 
destekleyen ofis sandalyelerine beğendiğinizi seçin 
ve sonra da ihtiyaçlarınıza uygun, size özel bir dolap 
tasarlayarak iş yerinizi döşemeyi tamamlayın. IKEA ofis 
mobilyaları güzel tasarımlı ve kalitelidir, akıllı özelliklere 
sahiptir. Üstelik hepsi ofis kullanımı için test edilmiştir. 
Yorucu iş hayatına yıllar boyu dayanacağına emin 
olabilirsiniz.

İster tek başınıza yapın ister yardımcı olalım
Baştan sona her şeyi tek başınıza yapmanız tabii ki 
mümkün ama mecbur değilsiniz! Bırakın, nakliye, 
montaj, ve diğer hizmetlerimizle size yardım edelim; 
ofis çözümünüzü hep birlikte gerçeğe dönüştürelim. 
Ayrıntılı bilgiyi bu kılavuzun arka sayfasında ve 
www.IKEA.com.tr’de bulabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

Çalışma masaları ve toplantı masaları .............................................................. 4

Dolaplar ..................................................................................................... 10

Çalışma sandalyeleri .................................................................................... 15

 

Birleştirin, kendi toplantı masanızı kendiniz yapın. 
140×140 cm ve 140×70 yarım daire olmak üzere iki boy 
toplantı masanız vardır. Yarım daire masa 3 kişiliktir, 
140×140 cm masaya ise 8 kişi oturabilir. Masaları  
ayrı ayrı kullanabilir veya ikisini birleştirerek daha çok 
insanı bir araya toplayabilirsiniz. İş bittiğinde ise tekrar 
ayırabilirsiniz. Masaları birleştirmek için gereken klipsler, 
iskeletlere dahildir. 

Az yerde çok masa.
Çalışma masalarını sırt sırta yerleştirerek yer  
kazanabilirsiniz. Farklı boy ve ölçülerdeki masaları da 
birleştirebilirsiniz. Örneğin düz kenarlı dört masayı veya 
köşeleri ortaya gelecek şekilde dört adet köşe masayı 
birleştirebilirsiniz. Seçenekler sonsuz. Masaları böyle 
sırt sırta yerleştirerek zamandan kazanırsınız, takım 
çalışmalarını ve iş bölümlerini kolaylaştırırsınız. Dilerseniz 
masaların arasına paravan yerleştirerek özel çalışma  
bölümleri yaratmanız da mümkün. 

Küçük alanlarda büyük dolaplar. 
GALANT sürgü kapaklı dolabın içinde, masanıza yakın 
durmasını istediğiniz tüm dosya ve klasörleriniz için bol bol 
yer bulacaksınız. Bu dolabın kapakları sürgülü olduğu için 
açıkken yer kaplamaz, dolap ile sandalye arasında fazla 
boşluk bulunması gerekmez, yerden kazandırır.

Her ihtiyaca uygun paravanlar. 
Paravanlarımız farklı sorunları çözer. Dilerseniz şık ve 
kullanışlı bir giriş bölümü veya açık ofislerde özel  
bölmeler oluşturmak için kullanabilir veya sesi emmesi  
için yerleştirebilirsiniz. Paravanların 120 cm ve 55 cm  
olmak üzere iki yüksekliği bulunur. 120 cm paravanlar 
ayaklıdır. 55 cm paravanlar BEKANT masa tablasına iki  
farklı yükseklikte kolayca takılabilir.

BİLMEKTE FAYDA VAR
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ÇALIŞMA VE TOPLANTI MASALARI

Farklı ihtiyaçlar için çalışma masaları
BEKANT çalışma masalarının değişik şekilleri ve ölçüleri 
bulunduğundan, ihtiyacınıza en uygun masayı bulmak 
çok kolaydır. Küçük bir masadan, bilgisayarda çalışmayı 
kolaylaştıran derin ve büyük bir köşe masaya kadar her 
model mevcut. Hatta ziyaretçi bölümü bulunan 5 kenarlı 
bir masamız bile var. Ayrıca masanızın çevresini kablo 
dağınıklığından kurtarabilmek için bir kablo düzenleme 
ağı da pakete dahildir. 

Yoğun kullanım için test edildi
Tüm BEKANT masalar ofis kullanımı için test edilmiştir; 
kalite ve dayanıklılık açısından (çalışma masaları için 
EN 527 ve ANSI/BIFMA X5.5'e, toplantı masaları için 
de EN14074, EN1730 ve ANSI/BIFMA X:5.5) tüm 
şartnamelerine uygundur. 

Ofis mobilyaları serisi bir dizi zorlu testlere soku-
rulur. Böylece masaların sağlamlığı ve ağır yükleri 
kaldırabileceğinden, ayrıca yüzeylerin çizilme ve lekelere 
karşı dayanıklılığından emin olunur. Tüm bu özellikleri 
sayesinde BEKANT güvenilir bir çalışma arkadaşıdır. 
Yorucu iş hayatına yıllar boyu dayanacağından emin 
olabilirsiniz.

Yaratıcılığınızı özgür bırakın
BEKANT toplantı masalarının kablo düzenleme çözümü 
bulunur. Yani toplantılar sırasında çay bardakları ve 
kağıtların arasında kablo dağınıklığı olmadan bilgisayar 
ve projeksiyon aletlerini kullanabilirsiniz. Doğru yerlere 
odaklanabilmek yaratıcılığı artırır.

Tasarım
Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm

Bakım talimatları 
Sabunlu ıslak bezle silerek temizleyin. 

Ayrıntılı bilgi için garanti 
broşürüne bakabilirsiniz.

4. Ahşap kaplama ve melamin folyo kaplama yüzeyler 
dayanıklıdır, leke tutmaz ve kolay temizlenir.

5. BEKANT masa üzeri rafı, fazladan yer sağlar, masanızı 
düzenli tutmak kolaylaşır.

BEKANT elektrikli otur/kalk alt iskelet sayesinde sadece 
bir düğmeye basarak masanızın boyunu yükseltebilir veya 
alçaltabilirsiniz. Böylece çalışma pozisyonunuzu sık sık 
değiştirebilir ve vücudunuzu aktif tutabilirsiniz. En alçak 
oturma pozisyonu 65 cm ve en yüksek ayakta durma 
pozisyonu ise 125 cm'dir.

1. Yükseklik ayarlı ayaklar; masanın boyunu size uyacak 
şekilde ayarlayabilmenizi sağlar. Otur/kalk alt iskeletiniz 
varsa, sadece bir düğmeye basarak masanın boyunu  
yükseltip alçaltabilirsiniz.

2. Masa tablasının kıvrımlı şekli klavyede yazı yazarken 
bilek ve kollarınıza destek olur.

3. Masa tablasının altındaki kablo düzenleme ağı sayesinde 
masanızı toplu tutmak kolaylaşır.

BİLMEKTE FAYDA VAR
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KOMBİNASYONLAR

Yüksekliği ayarlanabilir. Elektrikli otur/kalk çalışma 
masası sayesinde, masanızın yüksekliğini 65-125 cm arası 
en ergonomik çalışma pozisyonuna ayarlayabilirsiniz. 
Oturma ve ayakta durma arasında pozisyon değiştirerek 
vücudunuzu çalıştırır ve kendinizi daha iyi hissedersiniz.
(160x80 cm) beyaz 
(otur/kalk alt iskelet siyah veya beyaz) 
(160x80 cm) venge, huş, gri veya meşe 
(otur/kalk alt iskelet siyah veya beyaz) 

Ergonomik çalışma köşesi. Kavisli masa tablası  
sayesinde yazı yazarken bilekleriniz ve kollarınız destek alır. 
Uzun çalışma saatleri sırasında gerilen omuzlarınız rahatlar. 
(160x110 cm) beyaz (alt iskelet siyah veya beyaz) 
(160x110 cm) venge, huş, gri veya meşe 
(alt iskelet siyah veya beyaz) 

5 kenarlı çalışma masası. Sık sık misafiriniz geliyorsa 
idealdir. Size solda bol bol çalışma alanı kalırken, 
ziyaretçiniz de sağ kenarda rahatça yer bulabilir. 
(160x80 cm) beyaz (alt iskelet siyah veya beyaz) 
(160x80 cm) venge, huş, gri veya meşe 
(alt iskelet siyah veya beyaz)  

Toplantı noktası. BEKANT toplantı masasının kablo 
düzenleme çözümü bulunur; bilgisayar ve projeksiyon 
kablolarını düzenli ve el altında tutabilmenizi sağlar.
(280x140 cm) beyaz (alt iskelet siyah veya beyaz)
(280x140 cm) venge, huş, gri veya meşe 
(alt iskelet siyah veya beyaz) 

Her şey el altında. BEKANT masa üzeri rafı, fazladan yer 
sağlar, masanızı düzenli tutmak kolaylaşır.   
(120x80 cm) beyaz (alt iskelet siyah veya beyaz)
(120x80 cm) venge, huş, gri veya  
meşe (alt iskelet siyah veya beyaz)  

Size özel bir çalışma köşesi yaratın. Paravanlar gizlilik 
sağladığı ve sesi emdiği için konsantrasyonu ve verimliliği 
artırır.
Beyaz (alt iskelet siyah veya beyaz) 
Venge, huş, gri veya meşe 
(alt iskelet siyah veya beyaz) 

TEMEL KOMBİNASYONLAR

Ölçü
160×110 cm,  
sol ve sağ 160×80 cm

160×80 cm,  
5 kenarlı 140×60 cm 120×80 cm

Masa tablası venge, huş, gri veya meşe
Siyah veya beyaz alt iskelet ile

Siyah veya beyaz otur/kalk alt iskelet ile

Masa tablası beyaz  
Siyah veya beyaz alt iskelet ile

Siyah veya beyaz otur/kalk alt iskelet ile

Ölçü
140×70 cm,  
yarım daire 140×140 cm

2× 140×70 cm,  
yarım daire

Masa tablası venge, huş, gri veya meşe
Siyah veya beyaz alt iskelet ile

Masa tablası beyaz  
Siyah veya beyaz alt iskelet ile

Ölçü

1× 140×140 cm
2× 140×70 cm  
yarım daire

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

Masa tablası venge, huş, gri veya meşe
Siyah veya beyaz alt iskelet ile

Masa tablası beyaz  
Siyah veya beyaz alt iskelet ile

Ölçü 120×60 cm 160×80 cm

Masa tablası beyaz, iskelet ve ayak metalik gri

Masa tablası beyaz, iskelet ve ayak metalik gri
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BÜTÜN PARÇALAR

ÇALIŞMA MASALARI

BEKANT masa tablası, sağ köşe 160×110 cm. 
BEKANT köşe masa için alt iskelet ile tamamlanmalıdır.
 
Beyaz 502.530.28
Huş kaplama 902.530.31
Meşe kaplama 102.530.30
Venge 902.530.26
Gri 302.530.29

BEKANT masa tablası, sol köşe 160×110 cm. 
BEKANT köşe masa için alt iskelet ile tamamlanmalıdır. 

Beyaz 102.530.25
Huş kaplama 402.530.19
Meşe kaplama 202.530.20
Venge 602.530.23
Gri 402.530.24

BEKANT masa tablası 160×80 cm. BEKANT 160 cm 
masa tablası için alt iskelet ile tamamlanmalıdır. 

Beyaz 002.532.38
Huş kaplama 702.532.30
Meşe kaplama 202.532.37

Venge 402.532.36

Gri 602.532.35

BEKANT 5 kenarlı masa tablası 160×80 cm. 
BEKANT 5 kenarlı alt iskelet ile tamamlanmalıdır. 

Beyaz 802.532.15
Huş kaplama 002.532.19
Meşe kaplama 602.532.16
Venge 402.532.17
Gri 202.532.18

BEKANT masa tablası 140×60 cm. BEKANT 140 cm 
masa tablası için alt iskelet ile tamamlanmalıdır.

Beyaz 202.553.21
Huş kaplama 702.553.14
Meşe kaplama 402.553.20
Venge 202.553.16
Gri 802.553.18

BEKANT masa tablası 120×80 cm. BEKANT 120 cm 
masa tablası için alt iskelet ile tamamlanmalıdır. 
Beyaz 602.531.84
Huş kaplama 602.531.79
Meşe kaplama 202.531.81
Venge 802.531.83
Gri 002.531.82

BEKANT 160×110 cm köşe masa tablası 
için alt iskelet. BEKANT köşe masa tablası ile 
tamamlanmalıdır. Ayaklar 65-85 cm arası ayarlanabilir, 
masa tablasını size uygun yükseklikte takabilirsiniz.
Beyaz 102.529.74
Siyah 502.529.67

BEKANT 160×80 cm masa tablası için alt iskelet. 
BEKANT 160 cm masa tablası ile tamamlanmalıdır. 
Ayaklar 65-85 cm arası ayarlanabilir, masa tablasını 
size uygun yükseklikte takabilirsiniz.
Beyaz 902.529.08
Siyah 302.529.06

BEKANT 160×80 cm 5 kenarlı masa tablası için 
alt iskelet. BEKANT 160 cm 5 kenarlı masa tablası ile 
tamamlanmalıdır. Ayaklar 65-85 cm arası ayarlanabilir, 
masa tablasını size uygun yükseklikte takabilirsiniz.
Beyaz 902.546.53
Siyah 702.546.54

BEKANT 140×60 cm masa tablası için alt iskelet. 
BEKANT 140 cm masa tablası ile tamamlanmalıdır.  
Ayaklar 65-85 cm arası ayarlanabilir, masa tablasını 
size uygun yükseklikte takabilirsiniz. 
Beyaz 902.553.27
Siyah 302.553.25

BEKANT 120×80 cm masa tablası için alt iskelet. 
BEKANT 120 cm masa tablası ile tamamlanmalıdır. 
Ayaklar 65-85 cm arası ayarlanabilir, masa tablasını 
size uygun yükseklikte takabilirsiniz.
Beyaz 302.529.11
Siyah 102.529.12

BEKANT köşe masa tablası için otur/kalk alt 
iskelet. BEKANT sağ/sol köşe masa tablası ile 
tamamlanmalıdır. En ergonomik çalışma pozisyonu 
için elektrikli düğme ile yüksekliği 65-125 cm arası 
ayarlayabilirsiniz. 
Beyaz 702.529.71
Siyah 902.529.70

BEKANT 160 cm masa tablası için otur/kalk 
alt iskelet. BEKANT 160×80 cm masa tablası 
veya BEKANT 160×80 cm 5 kenarlı masa tablası ile 
tamamlanmalıdır. En ergonomik çalışma pozisyonu 
için elektrikli düğme ile yüksekliği 65-125 cm arası 
ayarlayabilirsiniz. 
Beyaz 002.552.56
Siyah 502.552.54

BEKANT 120 cm masa tablası için otur/kalk 
alt iskelet. BEKANT 120 cm masa tablası ile 
tamamlanmalıdır. En ergonomik çalışma pozisyonu 
için elektrikli düğme ile yüksekliği 65-125 cm arası 
ayarlayabilirsiniz. 
Beyaz 902.552.52
Siyah 302.552.50

BÜTÜN PARÇALAR

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

THYGE masa tablası 120×60 cm. 120 cm THYGE 
iskelet ile tamamlanmalıdır.
Beyaz 402.887.21

THYGE iskelet 160×80. 160 cm THYGE masa tablası 
ile tamamlanmalıdır.
Metalik gri 502.937.79

THYGE iskelet 120×60. 120 cm THYGE masa tablası 
ile tamamlanmalıdır.
Metalik gri 902.937.77

TOPLANTI MASALARI

BEKANT 140×140 cm toplantı masası tablası. 
BEKANT 140×140 cm masa tablası için iskelet ile 
tamamlanmalıdır. 
Beyaz 502.673.08
Venge 302.528.88
Huş kaplama 702.528.86
Meşe kaplama 702.831.28
Gri 202.528.84

BEKANT 140×70 cm yarım daire toplantı masası 
tablası. BEKANT 140×70 cm yarım daire masa tablası 
ile tamamlanmalıdır.
Beyaz 902.673.06
Huş kaplama 502.528.92
Meşe kaplama 502.831.29
Venge 402.528.83
Gri 702.528.91

BEKANT 140×140 cm masa tablası için iskelet. 
BEKANT 140×140 cm toplantı masası tablası ile 
tamamlanmalıdır.
Beyaz 402.528.78
Siyah 002.528.75

BEKANT 140×70 cm yarım daire masa tablası 
için iskelet. BEKANT 140×70 cm masa tablası ile 
tamamlanmalıdır.
Beyaz 802.528.76
Siyah 602.528.77

ÇALIŞMA MASASI AKSESUARLARI

BEKANT paravan 120 cm. Koruma ve ses izolasyonu 
sağlayan paravan sayesinde sessiz ve hoş bir çalışma 
ortamı yaratmak kolaylaşır. 
Gri 702.688.11

BEKANT paravan 55 cm. Koruma ve ses izolasyonu 
sağlayan paravan sayesinde sessiz ve hoş bir çalışma 
ortamı yaratmak kolaylaşır. Farklı ihtiyaçlar için iki ayrı 
yükseklikte takılabilir.
Gri  502.688.12

BEKANT masa üzeri rafı 60×32 cm. BEKANT masa 
tablasına tutturulur. El altında durması gerekenlere yer 
sağlar, masanızı düzenli tutmak kolaylaşır.
Beyaz 002.603.66
Siyah 902.603.62

KVISSLE kağıt tepsisi. Mantar taban kağıtların 
kaymasını önler. Çekmeceler sayesinde aradığınız 
kağıtları kolayca bulun. Kağıtlarınızı dikey saklamak 
isterseniz kağıt tepsisini yan çevirebilirsiniz.
Beyaz 701.980.31

KVISSLE çalışma masası düzenleyici. Kalem, cet-
vel, cep telefonu gibi eşyalarınızı koymak için. Mantar 
taban eşyaların kaymasını önler.
Beyaz 101.980.29

KVISSLE dergilik, 2’li set. 4 adet yapışkanlı etiket 
dahil, işaretlemeyi ve aradığınızı bulmayı kolaylaştırır.
Beyaz 602.039.57

SIGNUM askı (KOPPLA priz ve USB girişi için) Askı 
masaya takılır. Kablolara ulaşmak kolaylaşır.

Alüminyum 402.879.05

KOPPLA priz 30×6 cm, kordon uzunluğu 300 cm. 
Uzatma kordonunun üzerinde hem priz hem de USB 
girişleri bulunduğundan, aynı anda telefonunuzu şarj 
edip bilgisayarda çalışmaya devam edebilirsiniz.
4 wattlık 2 USB girişi 902.808.26

RIGGAD kablosuz sarjlı çalışma masası lambası. 
Akıllı telefonunuzu, lambanın tablasındaki ankastre şarj 
aletinin üzerine bırakın, kablosuz şarj anında başlasın. 
Beyaz 402.806.78 
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DOLAPLAR 

Profesyonel ve size özel
GALANT dolap serisi, kullanışlılık ve kaliteli arayan tüm 
profesyonel ofislere uyacak biçimde geliştirildi. Bu seri, 
ihtiyaçlarınıza uygun size özel çözümü yaratmayı çok 
kolaylaştırıyor. Örneğin değişik yükseklik ve genişlikte 
sadece çekmeceli veya hem çekmeceli hem de dosya 
dolaplı bir sistem oluşturabilirsiniz. Ayrıca çoğu parçayı 
paravan gibi kullanabilir, rahatça çalışabileceğiniz sakin 
bir köşe yaratabilirsiniz. 

Ofisteki bütün ihtiyacınız
Dosya ve kağıtlardan yazıcı ve bilgisayarlara kadar her 
şeyi yerleştirebilirsiniz. Kordonları ve kabloları saymıyoruz 
bile! GALANT serisi, ofislerin en önemli ve en çok ihti-
yaç duyulan depolama sorunlarını çözer. Tüm ünitelerin 
(GALANT 51x120 dosya dolabı ve GALANT 80x80 dosya 
askılı keson hariç) ankastre kablo düzeni ve elektornik 
aletlerin fazla ısınmasını engelleyen havalandırma sistemi 
bulunur. Ayrıca çoğu parçanın arkası da önüyle aynı 
görüntüdedir. Dilerseniz odanın ortasına yerleştirebilir ve 
ofisinizi en verimli şekilde döşeyebilirsiniz.

Uzun ve yorucu ofis hayatı için test edildi
GALANT dolap serisi ofis kullanımı için test edilmiştir  
ve güvenlik, dayanıklıkılık ve sağlamlık kriterlerinde  
EN 14073 ve ANSI/BIFMA x5.9 şartnamelerine uygundur. 

Yani ürünlerimiz bir dizi zorlu testten geçmiştir ve 
dayanıklılık ve sağlamlık konusunda yüksek standartlara  
sahiptir. Örneğin, yüzeylerin yoğun yıpranma ve 
aşınmaya dayanacağına veya çekmecelerin ve sürgülü 
kapakların yıllar boyu kayganlığını kaybetmeyeceğine 
emin olabilirsiniz. Ayrıca serisinin birçok parçası, paravan 
olmaya uygun tasarlanmıştır. GALANT’ın yıllar boyunca 
her gün zorluklara göğüs gerebileceğine emin  
olabilirsiniz.

Tasarım
Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm

Bakım talimatları
Sabunlu ıslak bezle silerek temizleyin. 

Ayrıntılı bilgi için garanti 
broşürüne bakabilirsiniz.

pratik ek üniteler ilave edebilirsiniz. İşinize yarar dolaplar 
elde etmenin kolay yolu!

GALANT sayesinde ihtiyacınız olan dolabı, beğendiğiniz 
görünümde yaratabilirsiniz. Mesela sürgü kapaklı bir dolap 
ve geniş çekmeceli bir çekmeceli ünite ile başlayıp üzerine 

NASIL BİRLEŞTİRİLİR?

BİLMEKTE FAYDA VAR

1. Şifreli kilit; değerli evraklarınızı ve ofis malzemelerinizi 
güvenle saklamak için şifrenizi kendiniz belirleyin. 

2. Rafların arkasındaki alan, kablo ve kordonları toplayıp 
arkadaki kablo çıkışına kadar düzenlemeyi kolaylaştırır. 

3. Ayarlanabilir ayaklar sayesinde dolap eğri zeminlerde bile 
düz durur. 

4. Çoğu parçanın arkası da önüyle aynı kaplamadır; odanın 
ortasına yerleştirmeye uygundur. 

5. Sürgülü kapaklar açıkken yer kaplamaz. Amortisörler 
sayesinde kapaklar sessiz ve yavaş kapanır. 

6. Stor kapak; açıkken yer kaplamaz.

1

2
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3
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BİLMEKTE FAYDA VAR
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Açık ve kapalı üniteli tam bir dolap çözümü. Ayrıca gurur 
duyduğunuz eşyalarınızı sergileyebileceğiniz bir duvar 
dolabı.
Toplam dolap ölçüsü: 320×45×80 cm.

Açık ve kapalı dolap ünitelerini bir arada kullanın; 
eşyalarınızı gerektiği gibi saklayın veya sergileyin. 
Stor kapak, açıkken yer kaplamaz.
Toplam ölçü: 160×45×200 cm.

Kullanışlı dolap. Her biri 3 çekmeceli 2 dosya dolabı; önemli 
kağıtları düzenleyip saklamayı kolaylaştırır. 
Toplam ölçü: 100×45×120 cm.

Basit bir ünite küçük bir mekan için yeterli olabilir veya 
ihtiyaçlarınız değiştiğinde daha büyük bir çözüm sisteminin 
ilk parçasını oluşturabilir. Dikey dolap istiyorsanız ek ünite 
ilave edin; duvar boyunu verimli kullanın, yerden kazanın.
Toplam ölçü: 80×45×160 cm. 

KOMBİNASYONLAR

DOLAP ÜNİTELERİ
GALANT raf ünitesi 80×80 cm, D45 cm. Azami  
yük/raf: 30 kg. GALANT 80x80 cm ek ünite ile  
tamamlanabilir. 
Huş kaplama 202.064.63
Beyaz 702.064.65
Venge 402.064.62
Gri 002.064.59
Meşe kaplama 402.064.57

GALANT raf ünitesi 80×120 cm, D45 cm. Azami  
yük/raf: 30 kg. GALANT 80x80 cm ek ünite ile  
tamamlanabilir.  
Huş kaplama 002.064.64
Beyaz 202.064.58
Venge 802.064.60
Gri 602.064.61
Meşe kaplama 302.064.72

GALANT ek ünite 80×80 cm, D40 cm. Azami yük/
raf: 30 kg. GALANT serisinden 80x80 cm çekmece 
ünitesi, 80x80 cm raf ünitesi, 80x120 cm raf ünitesi ve 
stok kapaklı dolaplarla tamamlanabilir. Kutudan çıkan 
emniyet askısıyla bu mobilyayı duvara sabitlemenizi 
tavsiye ederiz.
Huş kaplama 602.064.75
Beyaz 402.064.76
Venge 902.064.74
Gri 202.064.77
Meşe kaplama 002.064.78

GALANT ek ünite 160×80 cm, D40 cm. Azami yük/
raf: 30 kg. Sadece GALANT serinin sürgü kapaklı 
dolaplarıyla birlikte kullanılabilir. Kutudan çıkan emniyet 
askısıyla bu mobilyayı duvara sabitlemenizi tavsiye 
ederiz.
Huş kaplama 202.115.96
Beyaz 402.115.95
Venge 102.115.92
Gri 902.115.93
Meşe kaplama 702.115.94

GALANT çekmece ünitesi 80×80 cm, D45 cm. 
GALANT 80x80 cm ek ünite ile tamamlanabilir.
Huş kaplama 502.064.47
Beyaz 302.064.48
Venge 902.064.50
Gri 102.064.49
Meşe kaplama 702.064.51

GALANT çekmece ünitesi, dosya askılı 80×80 cm, 
D45 cm. GALANT 80x80 cm ek ünite ile tamamlanabilir.
Huş kaplama 402.552.59 
Beyaz 802.552.62
Venge 202.552.60
Gri 002.552.61

GALANT stor kapaklı dolap 80×80 cm, D45 cm. 
Azami yük/raf: 30 kg. GALANT 80x80 cm ek ünite ile 
tamamlanabilir.
Huş kaplama 902.065.01
Beyaz 502.065.03
Venge 002.064.97
Gri 802.064.98
Meşe kaplama 002.065.10

GALANT stor kapaklı dolap 80×120 cm, D45 cm. 
Azami yük/raf: 30 kg. GALANT 80x80 cm ek ünite ile 
tamamlanabilir.
Huş kaplama 702.065.02
Beyaz 402.064.95
Venge 602.064.99
Gri 202.064.96
Meşe kaplama 702.064.94

GALANT sürgü kapaklı dolap 160×80 cm, D45 cm. 
Azami yük/raf: 30 kg. GALANT 160x80 cm ek ünite ile 
tamamlanabilir. 
Huş kaplama 102.065.19
Beyaz 202.065.14
Venge 702.065.16
Gri 902.065.15
Meşe kaplama 402.065.13

GALANT sürgü kapaklı dolap 160×120 cm, D45 cm. 
Azami yük/raf: 30 kg. GALANT 160x80 cm ek ünite ile 
tamamlanabilir.
Huş kaplama 902.065.20
Beyaz 702.065.21
Venge 302.065.18
Gri 502.065.17
Meşe kaplama 202.065.28

GALANT kapaklı dolap 80x80 cm, D45 cm. Azami 
yük/raf: 30 kg. Sessiz ve yavaş kapanması için çek-
mece amortisörlüdür. GALANT 80x80 cm ek ünite ile 
tamamlanabilir.
Huş kaplama 002.890.20
Beyaz 502.890.27
Venge 602.890.22
Gri 202.890.24
Meşe kaplama 702.890.26

GALANT kapaklı dolap 80x120 cm, D45 cm. Azami 
yük/raf: 30 kg. Sessiz ve yavaş kapanması için çek-
mece amortisörlüdür. GALANT 80x80 cm ek ünite ile 
tamamlanabilir.
Huş kaplama 302.889.91
Beyaz 802.889.98
Venge 902.889.93
Gri 402.889.95
Meşe kaplama 002.889.97

BÜTÜN PARÇALAR 
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GALANT dosya dolabı 50×120 cm, D45 cm. Bu 
mobilya kutudan çıkan emniyet askısı ile duvara sa-
bitlenmelidir. Dosyalar için 3 çekmece; önemli evrakları 
düzenlemeyi ve saklamayı kolaylaştırır.
Huş kaplama 802.064.03
Beyaz 202.064.01
Venge 602.064.04
Gri 402.064.00
Meşe kaplama 002.064.02

GALANT tekerlekli keson 45×55 cm, D60 cm. Sessiz 
ve yavaş kapanması için çekmeceler amortisörlüdür.
Huş kaplama 702.064.27
Beyaz 502.064.28
Venge 102.064.30
Gri 302.064.29
Meşe kaplama 902.064.31 
Yeşil 502.116.13
Turuncu 002.116.15

GALANT keson, dosya askılı 45×55 cm, D60 cm. 
Sessiz ve yavaş kapanması için çekmeceler amortisör-
lüdür. Alt çekmece A4 ve mektup kağıtlarına uygundur.
Huş kaplama 802.064.36
Beyaz 602.064.37
Venge 202.064.39
Gri 402.064.38
Meşe kaplama 002.064.40

DOLAP AKSESUARLARI

SUMMERA askılı dosya, 16 ad. A4 kağıtlara 
uygundur.
Baskılı 202.522.66

SUMMERA 6 bölmeli çekmece içi ünite,  
44×37 cm, Y3 cm. Çekmece ünitesi, büyük çekmece-
lerin içine dağılmış küçük eşyaları bulmayı kolaylaştırır.
Antrasit 202.224.58

KVISSLE kapaklı kutu, 4’lü set. Ölçüler: 3 adet 
10×10 cm ve 1 adet 32×11 cm. Kalem, not kağıdı ve 
kartvizitlerinizi saklamak için uygun.
Mantar/beyaz 401.980.23

KVISSLE kablo düzenleme kutusu. Aletlerinizi şarj 
edin ve şarj aletleri ile kabloları şarj istasyonunun 
kapağının altında saklayın. Havalandırma delikli yüksek 
taban şarj aletlerinden oluşan ısıyı dışarı yönlendirir. 
Kısa kenarda kablolar için çıkış bölmesi.
Mantar/beyaz 301.980.28

KVISSLE çalışma masası düzenleyici. Kalem,  
cetvel, cep telefonu gibi eşyalarınızı koymak için. 
Mantar taban eşyaların kaymasını önler.
Beyaz 101.980.29

KVISSLE kağıt tepsisi. Mantar taban kağıtların 
kaymasını önler. Çekmeceler sayesinde aradığınız 
kağıtları kolayca bulun. Kağıtlarınızı dikey saklamak 
isterseniz kağıt tepsisini yan çevirebilirsiniz.
Beyaz 701.980.31

KVISSLE dergilik, 2’li set. 4 adet yapışkanlı etiket 
dahil, işaretlemeyi ve aradığınızı bulmayı kolaylaştırır.
Beyaz 602.039.57

KVISSLE dergi rafı. KVISSLE dergi rafını duvara veya 
GALANT dolap ünitelerinin (sürgü kapaklı dolap, stor 
kapaklı dosya dolabı, raf, ek ünite ve keson) yanına 
asabilirsiniz ya da GALANT (45x55) tekerlekli kesonun 
üst çekmecesinde dikey olarak kulanabilirsiniz. Farklı 
duvar tipleri için farklı vida, dübel vs. kullanılması 
gerekir. Binanızın duvar tipine uygun sabitleme sistemi 
kullanın, ayrı satılır.
Beyaz 901.980.30

BÜTÜN PARÇALAR ÇALIŞMA SANDALYELERİ

Tam size uygun çalışma sandalyesi
Çalışma masanız için dönen sandalye, misafir sandalyesi 
ve konferans sandalyesi gibi her ihtiyacınıza uygun 
birbirinden rahat iş sandalyelerimiz var. Geniş renk, 
malzeme ve stil seçeneklerimiz sayesinde hem size  
hem de ofisinizin dekorasyonuna uygun sandalyeleri 
bulmanız çok kolaydır. 

Dönen sandalyelerimiz temelden ileriye kadar pek çok 
özelliğe sahiptir. Peki ama nasıl seçeceksiniz? Sandalyede 
nasıl işler yaptığınızı ve ne kadar zaman geçirdiğinizi 
düşünerek işe başlayın. Tam zamanlı çalışma için değişik 
ayarlanabilir özelliklere sahip, oturma pozisyonunuzu 
kolayca değiştirebileceğiniz bir sandalyeye ihtiyaç 
duyabilirsiniz. Özel ihtiyaçlarınız var mı? Örneğin sırtınızı 
rahatlatmak veya kollarınızı ve omuzlarınızı desteklemek 
istiyor musunuz? Cevaplarınızın size mükemmel 
sandalyeye yönlendireceğine emin olabilirsiniz. 

Yorucu iş günlerinin üstesinden gelir 
Profesyonel sandalyelerimiz, ofis kullanımı için test 
edilmiştir ve güvenlik, dayanıklıkılık ve sağlamlık  
kriterlerinde, çalışma sandalyeleri için EN 1335-2 ve 
ANSI/BIFMA x5.1; toplantı sandalyeleri için de EN1022, 
EN15373 ve ANSI/BIFMA x5.1 şartnamelerine uygundur.

Yani sandalyelerimiz bir dizi zorlu testten ve güç 
koşuldan geçmiştir. Örneğin, sandalyeleri hem Avrupa 
hem de Amerikan standartlarına göre değerlendiriyoruz, 
ağır yüklere maruz bırakıyoruz ve her parçasının 
dayanıklılığını 300.000 defaya kadar test ediyoruz. 
Bütün bunları yapmamızın sebebi ise oturması rahat, 
kullanması emniyetli ve yıllar boyu tam zamanlı masa 
işlerine dayanacak kalitede bir sandalye ürettiğimizden 
emin olmak istememizdir.

Ayrıntılı bilgiyi MARKUS ve VOLMAR dönen  
sandalyelerin garanti broşürlerinde bulabilirsiniz.
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1. Eğer doğru yükseklikte oturursanız sırtınız ve bacaklarınız
gereken desteği alır. Ayaklarınız yere basarken bacaklarınız
doğru açıda olmalı. Sandalyenizi başkalarıyla paylaşıyor
musunuz? Yüksekliği ayarlanabilir bir sandalye ile her boyda
insan otururken rahat edebilir.

2. Kısa ya da uzun boylu olmanız farketmez. Ayarlanabilir
sırt derinliği veya yükseklik ayarlı sandalye arkalığı ile
bacaklarınızın ve sırtınızın tam ihtiyacı olan desteği verecek
farklı derinlik ve yükseklikleri deneyerek size en uygun
oturma pozisyonunu bulabilirsiniz.

3. Kaykılma özellikli bir sandalye (kaykılma özelliğinin
oturma yerinde, sırtta veya her ikisinde de olması farket-
meksizin) oturma pozisyonunuzu kolayca değiştirmenizi
sağlar.  Sabit pozisyon veya rahat bir direnç bir istiyor-
sunuz? Kaykılma direncini hareketlerinize ve ağırlığınıza
göre ayarlayın. Doğru ayar, öne veya arkaya eğilirken hem
dengeyi hem de desteği artırır.

4. Yorgunluğu ilk hissettiğimiz yer bel çukurumuzdur.
Kendinden bel destekli bir sandalye belinize destek verir ve
sırtınızdaki basıncı azaltır.

5. Kolçaklar hem kollardaki hem de omuzlardaki gerginliği
azaltır. Kolçaklar ayarlı ise, uzun ya da kısa boylu olmanız
farketmeksizin gerginliği azaltmak kolaylaşır. Azami
desteği almak için kolçakları çalışma masanızla aynı
hizaya ayarlayın. Ancak kolçaklar sandalyenin masaya
yaklaşmasına ve doğal hareketlerinize engel olmamalıdır.

6. Uzun süre masada çalıştıktan sonra biraz geriye
yaslanıp oturma pozisyonunuzu değiştirmek iyi gelebilir.
Sandalyenizdeki baş yastığı, böyle anlarda başınıza ve
boynunuza ihtiyaç duyduğu rahatlığı sağlar.

BİLMEKTE FAYDA VAR BİLMEKTE FAYDA VAR

Yüksekliği ayarlanabilir oturma yeri 
Boyunuz ne uzunlukta olursa olsun rahat 
bir oturma pozisyonu için.

Ayarlanabilir oturma yeri derinliği 
Bacaklarınıza ve sırtınıza daha fazla 
destek vermek için kolayca ayarlanabilir.

Yüksekliği ayarlanabilir sandalye 
arkalığı 
Belinize destek verir ve sırtınızdaki 
gerginliği azaltır.

Kilitlenebilir kaykılma özelliği 
Değişik oturma pozisyonlarında dengeyi 
artırmak için.

Ayarlanabilir kaykılma gergisi 
Hareketlerinize ve kilonuza uygun olarak 
direnci artırın ve azaltın.

Eş zamanlı kaykılma özelliği (beşik 
hareketi) Oturma yeri ve sandalye 
arkalığının birlikte hareket etmesiyle, öne 
ve arkaya eğildiğinizde sandalye vücut 
hareketinizi takip eder.

Yükseklik ayarlı kolçaklar Kollarınız ve 
omuzlarınızdaki gerginliği daha da 
azaltmak için.



DÖNEN SANDALYELER
VOLMAR dönen sandalye. Oturma yeri G41xD44cm. 
Azami yük: 110kg. 40-57cm arası yüksekliği 
ayarlanabilir. Bu sandalye ofis kullanımı için test edilip 
onaylanmıştır. Kauçuk kaplama tekerlekler; her 
zeminde rahat hareket eder. Tasarım: Henrik Preutz.
Lehult koyu gri 101.737.69
Mjuk siyah deri 402.929.21
Unnered siyah 003.201.91
Unnered açık gri 403.155.69
Unnered yeşil 002.891.57
Unnered pembe 902.891.53

VOLMAR bir çift kolçak. Kol ve omuzlardaki basıncı 
azaltır. VOLMAR dönen sandalyelere uyar.
Siyah 101.738.11

VOLMAR başlık. Baş ve boynunuza destek sağlar. 
VOLMAR dönen sandalyelere uyar. Başlık, dönen sanda-
lyeye takıldıktan sonra bir daha yerinden çıkartılamaz.

Mjuk siyah deri 202.929.17
Sonnebo siyah kumaş 801.790.94

MARKUS dönen sandalye. Oturma yeri G53xD47cm. 
Azami yük: 110kg. 40-57 cm arası yüksekliği 
ayarlanabilir. Bu sandalye ofis kullanımı için test edilip 
onaylanmıştır. Kauçuk kaplama tekerlekler; her 
zeminde rahat hareket eder. Tasarım: Henrik Preutz.
Glose siyah 401.031.00 
Vissle bej 203.097.29
Vissle koyu gri 702.611.50
Vissle gri 402.611.42

FLINTAN dönen sandalye. Oturma yeri G47xD48cm. 
Azami yük: 110kg. 47–60 cm arası yüksekliği ayarlanır. 
Bu sandalye ofis kullanımı için test edilip onaylanmıştır. 
NOMINELL kolçaklarla tamamlanabilir. Kauçuk kaplama 
tekerlekler; her zeminde rahat hareket eder. Tasarım: 
Henrik Preutz.
Havhult siyah 102.838.81
Havhult koyu pembe 003.097.25
Havhult gri 202.904.66
Havhult turkuaz 402.838.89

NOMINELL bir çift kolçak. Kol ve omuzlardaki basıncı 
azaltır. VILGOT dönen sandalyelere uyar.

Siyah 902.002.69

PATRIK dönen sandalye. Oturma yeri G44xD40cm. 
Azami yük 110kg. 42-52 cm arası yüksekliği 
ayarlanabilir. Kauçuk kaplama tekerlekler; her 
zeminde rahat hareket eder. Tasarım: Mia 
Gammelgaard.
Ullevi koyu gri 700.681.62
Ullevi mavi 102.870.73
Ullevi turuncu 702.870.65

NILSERIK destek tabure. Oturma çapı: 41 cm. 
Azami yük: 110 kg. 51-71 cm arası yüksekliği 
ayarlanabilir. Tabanı kıvrımlıdır; kaykılarak rahat 
bir oturma pozisyonu bulmanızı sağlar. 

Havhult siyah 902.795.64
Vissle yeşil 102.795.63
Vissle gri 903.097.21

TOPLANTI SANDALYELERİ
FJÄLLBERGET toplantı sandalyesi. Oturma yeri 
G67×D67 cm. Azami yük 110 kg. 43–56 cm arası 
yüksekliği ayarlanabilir. Kavisli bükme ahşaptan sırt ve 
kolçaklar hem çok rahattır hem de çok şıktır.

Birch/Ullevi gri 802.507.21

Oak/Ullevi gri 602.507.22

PATRIK toplantı sandalyesi. Oturma yeri 
G40xD40xY41 cm. Azami yük 110kg. Tasarım: 
Mia Gammelgaard.
Ullevi koyu gri 200.646.23
Ullevi mavi 202.870.77
Ullevi turuncu 902.870.69

STOLJAN toplantı sandalyesi. Oturma yeri poliüretan 
kaplama pamuk/polyester. Oturma yeri G45×D51 cm. 
Azami yük 110 kg. İç içe geçebilir; kullanılmadığı zaman 
az yer kaplar. Azami istifleme: 7 adet.
Siyah 099.074.51 
Mavi 499.074.49 
Turuncu 099.074.46 
Beyaz 899.074.52 

SANDALYE AKSESUARLARI
KOLON zemin koruyucu. 120×100 cm. Çoğu tip 
zemin ve yassı dokumalı halı için uygundur. Mantar 
zeminler ve yerden ısıtmalı ahşap zeminler için uygun 
değildir. Eğer zemin koruyucu uzun süre yerde kalırsa 
vakum yapabilir ve döşemeye zarar verebilir. Bu yüzden 
koruyucuyu düzenli aralıklarla yerden kaldırarak 
havalandırın.

448.811.00

FIXA yapışkanlı zemin koruyucu 20’li set. Alttaki 
yüzeyi yıpranma ve çiziklerden korur. 

241.556.00

BÜTÜN PARÇALAR 
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Ürünlerin güncel fiyatlarını www.IKEA.com.tr'de bulabilirsiniz. 
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