
Työtuoli tarpeen mukaan
Oikeanlaisen työtuolin valinta on helppoa, kun tiedät mitä tarvitset. 
Mieti, mihin käytät tuolia: työskenteletkö tietokoneella, piirteletkö, mak-
satko laskuja? Perustyötuoli, jonka korkeutta voidaan säätää, sopii hyvin 
lyhytkestoiseen työskentelyyn. Jos taas istut tuolissa koko päivän, kai-
paat ehkä enemmän säätöjä mukavan ja oikeanlaisen istuma-asennon 
löytämiseksi. Haluatko erityistä tukea käsivarsille ja hartioille? Minkä 
tyylisen tuolin haluat? Näihin kaikkiin kysymyksiin vastaamalla löydät 
helposti tarpeisiisi sopivan työtuolin.

Kestää rankat työpäivät
Ammattikäyttöön hyväksytyt työtuolimme täyttävät korkeat vaati-
mukset ergonomian, vakauden, vahvuuden ja kestävyyden suhteen. 
Tiedämme sen, koska testaamme työtuolejamme paljon ja asetam-
me niille rankkoja haasteita. Mitoitimme tuolimme esimerkiksi sekä 
eurooppalaisten että amerikkalaisten kokovaatimusten mukaisiksi, 
kuormitimme tuolit raskailla kuormilla ja testasimme jokaisen osan 
kestävyyttä – 300 000 kertaa. Teimme kaiken tämän varmistuaksemme 
siitä, että tuolimme olisivat mukavia istua, turvallisia käyttää ja täysipäi-
väisen ammattikäytön kestäviä – vuosien ajan.

Ostoapu

Työtuolit kotiin ja toimistoon

Lue lisää MARKUS-, ALEFJÄLL-, 
FLINTAN-, JÄRVFJÄLLET-,
LÅNGFJÄLL-, TROLLBERGET-, 
HATTEFJÄLL- ja FJÄLLBERGET-
työtuolien takuusta erillisestä
takuuvihkosta.
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Hyvä tietää

Nojaaminen
Jakkaran avulla saat asennon, joka on seisomisen ja istumisen 
väliltä. Jakkara sopii mainiosti säädettävän työpöydän ääreen.

• Ylä- ja alavartalo pääsevät liikkumaan vapaasti.
• Aktivoi ja vahvistaa vartalon syviä lihaksia.
• Asento on avoin, jolloin veri pääsee kiertämään ja  

aineenvaihdunta toimii paremmin.

Seisominen
Muista välillä nousta myös seisomaan. Istumisen ja seisomisen 
välillä vuorottelu parantaa verenkiertoa ja työtehoa.
Tutustu säädettäviin työpöytiimme, joiden avulla työskentely-
asennon vaihtaminen sujuu helposti.

Istuminen
1. Jalkoja pitäisi pystyä venyttelemään pöydän alla ja käänty-

misen pitäisi onnistua 90° vasemmalle ja oikealle. Lantion ja 
polvien tulisi olla noin 95-100° kulmassa ja jalkojen lattialla. 
Jos useampi henkilö käyttää samaa tuolia, säädettävä istuin 
auttaa kaikkia löytämään itselleen sopivan istuma-asennon.

2. Oletpa sitten pitkä tai lyhyt, säädettävän istuimen syvyyden 
tai säädettävän selkänojan ansiosta voit itse säätää tuolin 
niin, että saat hyvän tuen jaloille ja selälle.

3. Jos tuolissasi on keinutoiminto, istuma-asennon vaihtele-
minen on helpompaa – olipa keinutoiminto istuinosassa tai 
selkänojassa – tai kummassakin.

4. Pitkät istumajaksot tuntuvat yleensä ensimmäisenä risti-
selässä. Tuolit, joissa on sisäänrakennettu ristiseläntuki, 
vähentävät sekä ristiselkään että selkään kohdistuvaa 
rasitusta.

5. Käsinojien ansiosta käsivarsiisi ja hartioihisi kohdistuva 
rasitus vähenee. Käsinojat, joiden korkeutta voidaan säätää, 
ovat kiinteitä käsinojia paremmat kuormituksen vähentämi-
sessä – riippumatta pituudestasi. Varmista, että käsinojat 
eivät estä tuolin vetämistä lähelle työpöytää eivätkä rajoita 
luonnollista liikkumista.

6. Pitkien työskentelyjaksojen aikana on mukava vaihtaa asen-
toa hetkeksi ja nojautua taakse. Niskatuen ansiosta myös 
pääsi ja niskasi lihakset saavat tarvitsemaansa rentoutusta.
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Ihmiskeho on tehty liikkumaan. Työskennellessä asentoa olisi-
kin hyvä vaihdella istumisen, seisomisen ja nojaamisen välillä.
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Hyvä tietää

Säädettävä istuinkorkeus. Mukava
istuma-asento istujan pituudesta riippumat-
ta.

Säädettävä istuinsyvyys. Reidet ja
selkä saavat tarvitsemaansa tukea.

Säädettävä selkänojan korkeus.
Ristiselkä saa tarvitsemaansa tukea eikä
selkä väsy.

Lukittava keinutoiminto. Tasaista
tukea eri istuma-asennoissa.

Säädettävä keinutoiminto. Säädä
vastusta sopivaksi, jos haluat, että tuoli mu-
kailee liikkeitäsi asentoa muuttaessasi.

Synkronoitu keinutoiminto. Istuin
ja selkänoja seuraavat liikkeitäsi, kun
nojaudut eteen tai taakse.

Painoa kompensoiva mekanismi löytää 
automaattisesti sopivan selkänojan asennon, 
kun nojaat taaksepäin.

Säädettävä käsinojien syvyys; säädä
käsinojien syvyys juuri omien tarpeidesi
mukaiseksi.

Säädettävä käsinojien korkeus ja
syvyys käsivarsien ja hartioiden
rasittumisen estämiseksi.

Työtuolien tulisi pysyä tukevasti paikoillaan. Tästä syystä
työtuoleissamme on turvapyörät. Turvapyörissä on paineen
tunnistava lukitusmekanismi, joka pitää tuolin turvallisesti
paikoillaan, kun nouset seisomaan. Lukitus aukeaa automaat-
tisesti, kun istut alas. On kuitenkin huomioitava, että vaikka 
pyörät eivät pyöri lukittuna, ne voivat silti liukua lattialla, mikäli 
tuolia työnnetään.

Turvapyörät
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Mallit ja hinnat

Työtuolit
MARKUS-työtuoli. Istuin 53×47 cm. Enimmäiskuormitus 
110 kg. Istuinkorkeus säädettävissä 48–57 cm. Tuoli on 
testattu ja hyväksytty ammattikäyttöön. Kumipäällysteiset 
pyörät, jotka toimivat hyvin kaikenlaisilla lattioilla. 
Suunnittelija: Henrik Preutz.

GLOSE musta 401.031.00 199,-
VISSLE tummanharmaa 702.611.50 179,-

   

ALEFJÄLL-työtuoli. Istuin 51×42 cm. Enimmäiskuormitus 
110 kg. Säädettävä istumakorkeus 45-56 cm. Ergonominen 
ja ulkonäöltään perinteinen työtuoli.

GLOSE musta 703.674.58 249,-
GRANN beige 503.086.86 249,-
GRANN kullanruskea 404.199.82 249,-

     

JÄRVFJÄLLET-työtuoli. Istuin 52×46 cm. 
Enimmäiskuormitus 110 kg. Säädettävä istumakorkeus 45–
56 cm. Selkänojan verkkomateriaalin ansiosta ilma pääsee 
kiertämään pitkien istumajaksojen aikana. Säädettävän 
istuimen syvyyden ja sisäänrakennetun ristiselkätuen 
ansiosta selkä saa juuri oikeanlaisen tuen.

GLOSE musta 903.635.53 219,-
GUNNARED tummanharmaa 303.635.94 199,-
GUNNARED beige 704.199.52 199,-
GUNNARED sininen 203.635.99 199,-

   

JÄRVFJÄLLET-käsinojapari. Vähentää käsivarsiin ja
hartioihin kohdistuvaa kuormitusta. Sopii JÄRVFJÄLLET-
työtuoleihin.

Musta 103.086.69 30,-
Valkoinen 204.294.30 30,-

LÅNGFJÄLL-työtuoli, 5 jalkaa + pyörät. Istuin 53×41 cm. 
Enimmäiskuormitus 110 kg. Mukava työtuoli, jossa on 
loivan kaarevat linjat, huolitellut ommelyksityiskohdat ja 
helppokäyttöinen säätömekanismi. Mekanismi on poissa 
näkyvistä tuolin alla, joten se ei vie huomiota kauniilta 
muotoilulta.

GUNNARED beige/musta 891.775.66 159,-

GUNNARED beige/valkoinen 192.523.66 159,-

GUNNARED sininen/musta 191.775.79 159,-

GUNNARED sininen/valkoinen 492.523.79 159,-

GUNNARED tummanharmaa/musta 291.775.74 159,-

GUNNARED tummanharmaa/
valkoinen

492.523.84 159,-

GUNNARED vaalea rusehtava roosa 
/musta

192.610.78 159,-

GUNNARED vaalea rusehtava roosa/
valkoinen

492.523.98 159,-

GUNNARED vaaleanvihreä/musta 091.775.89 159,-

GUNNARED vaaleanvihreä/valkoinen392.523.94 159,-

  

LÅNGFJÄLL-työtuoli, korkea selkänoja, 5 jalkaa + pyörät. 
Istuin 53×41 cm. Enimmäiskuormitus 110 kg. Mukava työ-
tuoli, jossa on loivan kaarevat linjat,
huolitellut ommelyksityiskohdat ja helppokäyttöinen
säätömekanismi. Mekanismi on poissa näkyvistä tuolin
alla, joten se ei vie huomiota kauniilta muotoilulta.

GUNNARED beige/musta 491.776.29 179,-

GUNNARED beige/valkoinen 092.524.80 179,-

GUNNARED sininen/musta 891.776.65 179,-

GUNNARED sininen/valkoinen 292.525.11 179,-

GUNNARED tummanharmaa/musta 791.776.42 179,-

GUNNARED tummanharmaa/
valkoinen

392.525.15 179,-

GUNNARED vaalea rusehtava roosa/
musta

792.610.99 179,-

GUNNARED vaalea rusehtava roosa/
valkoinen

992.525.41 179,-

GUNNARED vaaleanvihreä/musta 091.777.54 179,-

GUNNARED vaaleanvihreä/valkoinen592.525.19 179,-
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LÅNGFJÄLL-käsinojapari. Vähentää käsivarsiin ja
hartioihin kohdistuvaa kuormitusta. Sopii LÅNGFJÄLL-
työtuoleihin.

Musta 503.205.65 20,-
Valkoinen 703.205.69 20,-

HATTEFJÄLL-työtuoli. Istuin 50×40 cm. 
Enimmäiskuormitus 110 kg. Säädettävä istumakorkeus 
41-52 cm. Ergonominen työtuoli, jossa on loivan kaarevat 
linjat.

GUNNARED beige 003.086.84 199,- 

GUNNARED keskiharmaa 103.413.34 199,-  

GUNNARED vaalea rusehtava roosa 203.413.43 199,- 
SMIDIG musta 004.283.18 269,-

    

HATTEFJÄLL-käsinojapari. Vähentää käsivarsiin ja
hartioihin kohdistuvaa kuormitusta. Sopii HATTEFJÄLL-
työtuoliin.

Valkoinen 303.413.47 30,-

MILLBERGET-työtuoli. Istuin 52×45 cm. 
Enimmäiskuormitus 110 kg. Säädettävä istumakorkeus 
45-58 cm. Työtuolissa on säädettävä keinutoiminto, jonka 
avulla tuolin vastusta voi säätää omiin liikkeisiin ja painoon 
sopivaksi.

BOMSTAD musta 903.394.12 79,95
KIMSTAD valkoinen 203.394.15 79,95

           

FLINTAN-työtuoli. Istuin 47×48 cm. Enimmäiskuormitus 
110 kg. Säädettävä istumakorkeus 47–60 cm. 
Keinutoiminnon herkkyys säätyy automaattisesti 
istujan painon ja liikkeiden mukaan. Voidaan täydentää 
NOMINELL-käsinojilla. Kumipäällysteiset pyörät, jotka 
toimivat hyvin kaikenlaisilla lattioilla. Suunnittelija: Henrik 
Preutz. 

VISSLE musta 203.368.41 69,95
VISSLE harmaa 203.368.36 69,95

   

NOMINELL-käsinojapari. Vähentää käsivarsiin ja hartioi-
hin kohdistuvaa rasitusta. Sopivat FLINTAN-työtuoliin.

Musta 902.002.69 20,-

LILLHÖJDEN-työtuoli. Istuin 44×44 cm. 
Enimmäiskuormitus 110 kg. Kumipäällysteiset pyörät, jotka 
toimivat hyvin kaikenlaisilla lattioilla.

IDEMO musta 102.214.02 59,95
BLEKINGE valkoinen 402.387.12 59,95

 

SNILLE-työtuoli. Istuin 45×39 cm. Enimmäiskuormitus 110 
kg. Säädettävä istumakorkeus 39–51 cm. Pyörät on tarkoi-
tettu pehmeille lattiamateriaaleille.

Valkoinen 790.462.60 29,99

SKRUVSTA-työtuoli. Istuin 48×45 cm. Enimmäiskuormitus 
110 kg. Säädettävä istumakorkeus 47–55 cm. Tuolin muka-
na tulee sekä jalat että pyörät. Kumipäällysteen ansiosta 
pyörät toimivat hyvin kaikenlaisilla lattioilla.

IDHULT musta 804.029.94 99,95
VISSLE harmaa 302.800.04 99,95
YSANE valkoinen 504.029.95 99,95

 

JULES-lasten työtuoli. Istuin 35×32 cm. 
Enimmäiskuormitus 50 kg. Istumakorkeus säädettävissä 
38–50 cm. Pyörät on tarkoitettu pehmeille lattiamateriaa-
leille. Suunnittelija: Nicholai Wiig Hansen.

Valkoinen 392.077.16 35,99
Sininen/valkoinen 292.077.12 35,99
Roosa/valkoinen 892.077.14 35,99

ELDBERGET/BLYSKÄR -työtuoli. Istuin 44×43 cm. 
Istumakorkeus säädettävissä 43–54 cm. Pyörät on tarkoi-
tettu pehmeille lattiamateriaaleille. 
Sininen/valkoinen 093.318.59 31,90
Punainen/valkoinen 493.318.62 31,90

ELDBERGET/MALSKÄR -työtuoli Istuin 44×43 cm. 
Istumakorkeus säädettävissä 43–55 cm. Pyörät on tarkoi-
tettu pehmeille lattiamateriaaleille.
Beige/musta 693.318.56 29,90
Harmaa/musta 593.318.47 29,90
Sininen/musta 993.318.50 29,90
Punainen/musta 393.318.53 29,90

Mallit ja hinnat

LOBERGET/BLYSKÄR -työtuoli. Istuin 44×43 cm. 
Istumakorkeus säädettävissä 43–55 cm. Pyörät on tarkoi-
tettu pehmeille lattiamateriaaleille.
Valkoinen/valkoinen 79331865 29,99
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KULLABERG-jakkara. Enimmäiskuormitus 110 kg. Korkeus 
säädettävissä 46-69 cm. Istuminen on mukavaa, sillä 
jakkaran voi säätää viidelle eri korkeudelle: 47, 53, 58, 64 ja 
69 cm. Suunnittelija: Sarah Fager

Musta 503.636.49 39,99
Mänty/musta 103.636.51 39,99

 

NILSERIK-jakkara. Istuimen halkaisija 35 cm. 
Enimmäiskuormitus 110 kg. Korkeus säädettävissä 
51–71 cm. Edesauttaa aktiivista istuma-asentoa ja
parantaa ryhtiä.

Musta / VISSLE musta 303.499.56 49,99
Valkoinen / VISSLE harmaa 903.097.21 49,99

TROLLBERGET-aktiivinen istumis-/seisomistuki. 
Enimmäiskuormitus 110 kg. Säädettävä istumakorkeus 
66–80 cm. Edesauttaa aktiivista istuma-asentoa ja parantaa 
ryhtiä.

GLOSE musta 803.793.47 119,-
GRANN beige 003.882.61 119,-

LOBERGET/BLYSKÄR-työtuoli. Istuimen koko 44×43 cm. 
Säädettävä korkeus 43–54 cm. Nämä pyörät on suunniteltu 
pehmeille lattiapinnoille.

Valkoinen 793.318.65 29,99

KULLABERG-työtuoli. Istuin 42×39 cm. 
Enimmäiskuormitus 110 kg. Istumakorkeus säädettävissä 
44-55 cm. Säädettävien jalkojen ansiosta tuoli on tukeva 
epätasaisellakin alustalla.

Musta 903.255.18 49,99
Mänty/musta 103.203.41 49,99
Mänty/punainen 404.728.75 49,99

ÖRFJÄLL-työtuoli. Istuin 49×43 cm. Enimmäiskuormitus 
110 kg. Istumakorkeus säädettävissä 46-58 cm. Laadukas 
vaahtomuovipehmuste pysyy pitkään mukavana. 
Suunnittelijat: Sebastian Holmbäck & Ulrik Nordentoft.

Valkoinen / VISSLE sininen 493.030.34 49,99
Valkoinen / VISSLE 
tummanharmaa

393.030.39 49,99

Valkoinen / VISSLE tummankeltainen 893.030.46 49,99

Valkoinen / VISSLE purppura 693.030.66 49,99

Musta / VISSLE musta 493.030.72 49,99

ÖRFJÄLL-lasten työtuoli. Istuin 39×34 cm. 
Enimmäiskuormitus 110 kg. Istumakorkeus säädettävissä 
38-50 cm. Laadukas vaahtomuovipehmuste pysyy pitkään 
mukavana. Suunnittelijat: Sebastian Holmbäck & Ulrik 
Nordentoft.

Valkoinen / VISSLE sininen/vihreä 604.417.79 39,99

Valkoinen / VISSLE tummanharmaa 104.417.86 39,99

Valkoinen / VISSLE roosa 704.417.69 39,99

BLECKBERGET-työtuoli. Istuin 47×45 cm. 
Enimmäiskuormitu 110 kg. Istumakorkeus säädettävissä 
47-59 cm. Laadukas vaahtomuovipehmuste pysyy pitkään 
mukavana. Suunnittelija: Francis Cayouette

Idekulla tummanpunainen 604.645.20 59,95
Beige 603.086.76 59,95
Tummanharmaa 103.900.08 59,95

 

Mallit ja hinnat
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Mallit ja hinnat

Vierastuolit ja kokoustuolit
FJÄLLBERGET-kokoustuoli. Istuinosa 42×40 cm. 
Enimmäiskuormitus 110 kg. Istuinkorkeus säädettävissä 
43–56 cm. Pyöristetty puinen selkänoja ja käsinojat ovat 
sekä mukavat että tyylikkäät.

Vaaleaksi petsattu tammiviilu/ 
GUNNARED vaaleanharmaa 803.964.22 169,-

FJÄLLBERGET-kokoustuoli, 5 jalkaa ja pyörät. Istuinosa 
42×40 cm. Enimmäiskuormitus 110 kg. Istuinkorkeus 
säädettävissä 43–56 cm. Pyöristetty puinen selkänoja ja 
käsinojat ovat sekä mukavat että tyylikkäät.

Mustaksi petsattu saarniviilu/ 
GUNNARED tummanharmaa 203.964.20 179,-

STOLJAN-kokoustuoli Polyuretaanipehmusteinen,
puuvilla-polyesteriverhoiltu istuin. Istuin 44×44, kork. 
46 cm. Enimmäiskuormitus 110 kg. Helppo pinota tilan
säästämiseksi. Tuoleja voi pinota enintään 7 päällekkäin.

Musta 099.074.51 29,99

MOLTE-työtuoli. Istuin 39×36 cm. Enimmäiskuormitus 110 
kg. Neljälle eri korkeudelle (41, 45, 48 ja 51 cm) säädettävä 
istuin. Suunnittelija: Lycke von Schantz

Harmaa 202.927.76 12,99

LÅNGFJÄLL-työtuoli, 4 jalkaa. Istuin 53×41 cm. 
Enimmäiskuormitus 110 kg. Vierastuoli, jossa on loivan kaa-
revat linjat, huolitellut ommelyksityiskohdat ja helppokäyt-
töinen säätömekanismi. Mekanismi on poissa näkyvistä 
tuolin alla, joten se ei vie huomiota kauniilta muotoilulta.

GUNNARED beige/musta 591.749.65 149,-

GUNNARED beige/valkoinen 592.522.94 149,-

GUNNARED sininen/musta 291.749.76 149,-

GUNNARED sininen/valkoinen 592.523.07 149,-

GUNNARED tummanharmaa/musta 191.749.72 149,-

GUNNARED tummanharmaa/
valkoinen

492.522.75 149,-

GUNNARED vaalea rusehtava roosa/
musta

592.610.00 149,-

GUNNARED vaalea rusehtava 
roosa/valkoinen

892.523.39 149,-

GUNNARED vaaleanvihreä/musta 391.749.85 149,-

GUNNARED vaaleanvihreä/
valkoinen

792.523.11 149,-

  

 

LÅNGFJÄLL-työtuoli, korkea selkänoja, 4 jalkaa. Istuin 
53×41 cm. Enimmäiskuormitus 110 kg. Vierastuoli, jossa on 
loivan kaarevat linjat, huolitellut
ommelyksityiskohdat ja helppokäyttöinen säätömekanis-
mi. Mekanismi on poissa näkyvistä tuolin alla,
joten se ei vie huomiota kauniilta muotoilulta.

GUNNARED beige/musta 991.750.53 169,-

GUNNARED beige/valkoinen 092.523.43 169,-

GUNNARED sininen/musta 291.751.17 169,-

GUNNARED sininen/valkoinen 192.523.47 169,-

GUNNARED tummanharmaa/musta 991.750.67 169,-

GUNNARED tummanharmaa/
valkoinen

392.523.51 169,-

GUNNARED vaalea rusehtava roosa/
musta

692.611.51 169,-

GUNNARED vaalea rusehtava 
roosa/valkoinen

692.523.59 169,-

GUNNARED vaaleanvihreä/musta 091.752.41 169,-

GUNNARED vaaleanvihreä/
valkoinen

492.523.55 169,-

  

Tarvikkeet

  

KOLON-lattiansuojus. 120×100 cm. Suojaa lattiaa
kulumiselta ja lialta. Sopii useimmille lattiatyypeille ja
sileäpintaisille matoille. Ei sovi korkkilattialle tai puulattial-
le, jossa on lattialämmitys. Jos lattiansuojus on
lattialla pitkään yhtäjaksoisesti, se saattaa aiheuttaa
vahinkoa lattialle. Nosta lattiansuojus pois säännöllisin
väliajoin ja anna sen ja lattian tuulettua.

448.811.00 19,99

DAGOTTO-jalkatuki. 38x49, kork. 15 cm. Jalkatuki mahdol-
listaa hyvän istuma-asennon ja vähentää jalkoihin, selkään 
ja niskaan kohdistuvaa painetta.

Musta 402.409.89 19,99

PYNTEN-istuinalunen. 41×43 cm. Suunniteltu LOBERGET- ja 
ELDBERGET-työtuoleille. Pehmeä istuintyyny pysyy hyvin 
paikallaan, sillä sen alapuoli on luistamatonta materiaalia.
Tummanharmaa 304.732.05 5,-



Valikoima vaihtelee tavarataloittain. Lisätietoja henkilökunnalta tai osoitteesta IKEA.fi 
Tarkemmat tuotetiedot löydät hintalapusta ja nettisivuiltamme. Kaikki kalusteet myydään osina. 
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Kuljetuspalvelu Kokoamispalvelu 365 päivän vaihto- ja palautusoikeus

Kerro meille, mitä haluat ostaa, tai tee 
tilaus netissä, niin poimimme tuotteet 
ja toimitamme ne haluamaasi osoit-
teeseen.

Kaikki tuotteemme suunnitellaan 
helposti itse koottaviksi, mutta voit 
myös tilata meiltä ammattitaitoisen 
kalusteiden kokoamispalvelun. Viemme 
sovittaessa myös pakkausjätteet 
mukanamme ja hävitämme ne mahdol-
lisimman ympäristöystävällisesti.

Tarjoamme 365 päivän vaihto- ja 
palautusoikeuden käyttämättömälle 
tuotteelle, sillä haluamme sinun olevan 
aina tyytyväinen tekemiisi ostoksiin.  
Palautuksen saat kuittia vastaan 
maksutapasi mukaan. Jos käytit oston 
yhteydessä IKEA Family  -jäsenkorttia, 
ostotiedot tallentuvat jäsenprofiiliin 
etkä tarvitse kuittia. Patjoilla on erilinen 
vaihto-ohje.

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Joskus on kiva tulla valmiiksi 
koottuun pöytään ja toisinaan on kiva jättää kuljetus muiden 
huoleksi. Tutustu laajaan valikoimaamme palveluita, jotka 
helpottavat elämääsi. 

Palvelut

Lue lisää koko palveluvalikoimastamme 
Läs mer om hela vårt serviceutbud på  
IKEA.fi/palvelu


