
Vaihtoehtoja kaikenlaisiin toimistoihin
Valikoimassamme on kalusteita kaikenlaisiin ja kaikenkokoisiin toimistoihin.  
Työpöydät, säilytysratkaisut, tuolit, valaisimet ja muut toimiston tarvikkeet on 
suunniteltu moderneihin tarpeisiin, ja ne tekevät työnteosta sujuvaa ja tehokasta. 
Laajaan mallistoon kuuluu paljon eri kokoisia ja muotoisia työpöytiä, mukavia ja 
ergonomisesti hyviä tuoleja sekä säilytyskalusteita, joista on helppo koota omiin 
tarpeisiin sopiva kokonaisuus. IKEA-toimistokalusteissa yhdistyvät hyvä muotoilu, 
toimivuus ja korkea laatu. Kaikki toimistokalusteet on testattu niille asetettujen 
vaatimusten mukaisesti, joten näiden työkavereiden työpanokseen voit luottaa.

Ostoapu

Toimistokalusteet
ammattikäyttöön
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Hyödynnä käteviä palveluitamme
Meiltä löydät kattavan valikoiman palveluja, joiden avulla pääset 
nauttimaan uusista toimistokalusteistasi mahdollisimman 
nopeasti ja vaivattomasti. Voimme auttaa sinua kaikessa 
aina tuotteiden rahoituksesta, poiminnasta ja kuljetuksesta 
niiden kokoamiseen. Lue lisää tämän ostoavun takasivulta tai 
osoitteesta IKEA.fi
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Hyvä tietää

 

Räätälöi mieleisesi neuvottelupöytä. 
Mallistoon kuuluu kaksi erikokoista neuvottelupöytää:
140×140 cm ja puolipyöreä 140×70 cm. Puolipyöreän
pöydän ääressä on tilaa kolmelle ja 140×140 cm:n kokoisen
pöydän ääressä kahdeksalle. Pöytiä voi yhdistellä tarpeen
mukaan sopivan kokonaisuuden aikaansaamiseksi, ja
tarpeen tullen kokonaisuutta voi kasvattaa tai pöydät
järjestää uudelleen. Jalustojen mukana tulee klipsit,
joiden avulla pöydät on helppo kiinnittää toisiinsa. 

Enemmän istumapaikkoja samassa tilassa.
Jos tilaa on rajallisesti, työpöydät kannattaa sijoittaa
selätysten; näin samaan tilaan mahtuu useampi työpiste.
Eikä kaikkien pöytien tarvitse olla samanmuotoisia tai
-kokoisia. Yhdistelymahdollisuuksia on lukemattomasti.
Kuvassa näkyvä neljän pöydän kokonaisuus sopii
erinomaisesti tiimityöhön ja ajatusten vaihtamiseen.
Halutessaan työpöytien väliin voi hankkia väliseinät. 

Reilusti säilytystilaa pieneenkin tilaan.
Pyöriensä ansiosta GALANT-laatikosto on helppo työntää 
pois tieltä, kun tarvitset toimistotilaa johonkin muuhun. 
Pienemmässä laatikostossa on hyvin tilaa pienille toimistotar-
vikkeille, ja korkeampaa laatikostoa voi käyttää myös esityksiin. 
ROTHULT-älylukon ansiosta voit pitää tavarasi turvassa tarvit-
sematta käyttää avainta.

Monikäyttöiset väliseinät. 
Toimistokäyttöön tarkoitetut väliseinät soveltuvat
moniin eri tarpeisiin. Niiden avulla on helppo rajata kutsuva 
vastaanottotila tai istuinalue ja varmistaa oma rauha avokont-
torissa. Pehmeän pintansa ansiosta ne myös vaimentavat 
ääntä. Väliseiniä on saatavana kahta korkeutta, 120 ja 55 cm. 
120 cm korkeassa väliseinässä on jalat, joten se sijoitetaan 
lattialle, kun taas 55 cm korkea väliseinä on tarkoitettu kiin-
nitettäväksi BEKANT-pöytälevyyn kahdelle eri korkeudelle 
tarpeen mukaan.
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Työ- ja neuvottelupöydät

Työpöytiä moniin eri tarpeisiin
BEKANT-työpöytäsarjaan kuuluu eri muotoisia ja kokoisia
pöytälevyjä, joista on helppo valita omiin tarpeisiin sopiva
pieni työpiste, reilun kokoinen kulmatyöpöytä tai suurempi
työpöytäkokonaisuus. Sarjaan kuuluu myös 5-kulmainen
pöytälevy, jonka ääressä on hyvin tilaa jutella asiakkaiden
kanssa. Pöytälevyjen alapinnassa on verkko, jonka avulla
laitteiden johdot on helppo järjestää siististi piiloon. Jos haluat 
pehmeämmän pöytätason, voit valita linoleumitason, jonka 
materiaali sisältää luonnollisia raaka-aineita. Sen päällä kirjoit-
taminen on todella mukavaa. Se on myös lempeämpi silmille, 
sillä se ei heijasta valoa.

Testattua kestävyyttä
Kaikki BEKANT-, IDÅSEN-, THYGE- ja SKARSTA-työpöydät on 
testattu ammattikäyttöä koskevien vaatimusten mukaan, ja ne 
täyttävät seuraavissa standardeissa määritellyt turvallisuutta, 
kestävyyttä ja vakautta koskevat vaatimukset: EN527-2, EM 
572-3, ANSI/BIFMA X:5.5 (työpöydät) ja EN14074, EN1730, ANSI/
BIFMA X:5.5 (neuvottelupöydät).

Testien perusteella voimme olla varmoja, että pöydät
kestävät kovaa käyttöä ja kulutusta ja ovat luotettavia
työkavereita – nyt ja vielä vuosien kuluttua. Myönnämme
pöydille 10 vuoden takuun.

Tilaa luovuudelle
BEKANT-neuvottelupöydissä on johtoaukko, jonka kautta
tietokoneiden ja videotykin johdot on helppo järjestää
siististi pois tilaa viemästä.

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

Hoito-ohjeet
Pyyhitään mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla liinalla. 

Lisätietoja takuuvihkosesta.

”Desk Control” -sovellusta voi käyttää vain säädettävälle 
IDÅSEN-työpöydälle tietyillä kielillä*. Lataa sovellus Google 
Play -kaupassa tai App Storessa. Sovellus kertoo ohjeet ”Desk 
Control” -toiminnon asennukseen.

*englanti, saksa, ranska, italia, espanja, japani, kiina, korea
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Sähköisesti säädettävien BEKANT- ja IDÅSEN-työpöytien korkeutta on helppo muuttaa 
nappia painamalla. Tämän ansiosta työasentoa on helppo vaihtaa riittävän usein, mikä 
auttaa kroppaa pysymään virkeänä. BEKANT-työpöydän korkeutta voi säätää välillä 
65–125 cm ja IDÅSEN-työpöydän välillä 60–124 cm.
  

TROLLBERGET-istumis-/seisomis-
tuki mahdollistaa avoimemman 
istumisasennon, joka on hyväksi veren-
kierrolle ja keskivartalon lihaksille.

1. Säädettävien jalkojen ansiosta pöytä on helppo säätää it-
selle sopivalle korkeudelle. Jos kyseessä on sähkösäädettävä 
työpöytä, voit nostaa ja laskea pöytälevyä vain napista 
painamalla.

2. Pöydän muotoilu tukee ranteita ja käsivarsia pöydän ääressä 
istuessa.

3. Pöytälevyn alapinnassa on johtojen järjestämistä helpotta-
vat telineet, joiden ansiosta johdot saa siististi piiloon.

4. Viilutettu ja melamiinikalvopinnoitettu pöytä on kestävä, 
likaa hylkivä ja helppo pitää puhtaana.

Hyvä tietää
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Esimerkkikokonaisuuksia

Korkeus säädettävissä. Sähköisesti säädettävän
BEKANT-työpöydän korkeutta on helppo säätää itselle sopiv-
aksi (65–125 cm). Tällainen pöytä mahdollistaa asennon
vaihtamisen työpäivän aikana, mikä edistää työhyvinvointia
ja työtehoa.
Kuvan kokonaisuus (160×80 cm)

Valkoinen pöytälevy ja 
musta tai valkoinen jalusta 429,-

Pöytälevy vaaleaksi petsattua tammiviilua, mustaksi     petsat-
tua saarniviilua tai sinistä linoleumia, ja 

musta tai valkoinen jalusta 449,-

Ergonominen työpiste. BEKANT-kulmatyöpöytä tukee hyvin 
ranteita ja käsivarsia ja vähentää näin ollen hartioihin kohdistu-
vaa painetta pitkien työrupeamien aikana. 
Kuvan kokonaisuus (160×110 cm)

Valkoinen pöytälevy ja  
musta tai valkoinen jalusta 199,-

Pöytälevy vaaleaksi petsattua tammiviilua, mustaksi     petsat-
tua saarniviilua tai sinistä linoleumia, ja  

musta tai valkoinen jalusta 219,-

Kunnolla työskentelytilaa. IDÅSEN-pöytä tarjoaa paljon 
pöytätilaa työskentelyyn, ja sen ääressä voi istua mukavalla 
etäisyydellä tietokoneesta. 
Kuvan kokonaisuus (160×80 cm)

Musta tai ruskea pöytälevy ja  
beige tai tummanharmaa jalusta 269,-
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Kokouspaikka. BEKANT-neuvottelupöydässä on kiinteä
ratkaisu johtojen järjestämiseksi siististi piiloon, mutta silti
kätevästi käden ulottuville.
Kuvan kokonaisuus (280×140 cm)

Valkoinen pöytälevy ja  
mustat tai valkoiset jalustat 479,-

Pöytälevy vaaleaksi petsattua tammiviilua tai 
mustaksi petsattua saarniviilua, ja
mustat tai valkoiset jalustat 529,-

Esimerkkikokonaisuuksia

Joustava ja mukautuva. Sähköisesti säädettävän IDÅSEN-
työpöydän korkeutta on helppo säätää itselle sopivaksi 
(63–127 cm). Voit myös käyttää ”työpöydän kauko-ohjaus”-sov-
ellusta asettaaksesi sinulle sopivat korkeudet, jos työpöydällä 
on sinun lisäksesi muitakin käyttäjiä.
Kuvan kokonaisuus (120×70 cm)

Musta tai ruskea pöytälevy ja 
beige tai tummanharmaa sähkösäädettävä jalusta 559,-

Säädettävä ja monikäyttöinen. Voit säätää SKARSTA-jalustan 
korkeutta 70 ja 120 cm välillä kääntämällä kahvaa. Näin pöydän 
korkeus on sopiva sekä istumista että seisomista varten ja asen-
tosi on ergonominen. Asennon vaihtelu istumisen ja seisomisen 
välillä pitää olosi mukavampana pöydän äärellä työskennel-
lessäsi.
Tämä kokonaisuus (120×70 cm)

Pöytälevy (Valkoinen)
ja säädettävä jalusta (Valkoinen) 199,-
Pöytälevy (Beige)
ja säädettävä jalusta (Valkoinen) 209,-
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Peruskokonaisuudet

BEKANT

Koko
160×110 cm,  
vasen tai oikea

160×80 cm 140×60 cm 120×80 cm

Valkoinen pöytälevy ja 

musta tai valkoinen jalusta 199,- 159,- 129,- 129,-

musta tai valkoinen sähkösäädettävä jalusta 479,- 429,-  - 379,-

Pöytälevy vaaleaksi petsattua tammiviilua, mustaksi petsattua 
saarniviilua tai sinistä linoleumia ja 

musta tai valkoinen jalusta 219,- 179,- 149,- 149,-

musta tai valkoinen sähkösäädettävä jalusta 499,- 449,-  - 399,-

Koko
140×70 cm,  
puolipyöreä

140×140 cm 2× 140×70 cm,  
puolipyöreä

Valkoinen pöytälevy ja 
musta tai valkoinen jalusta 140,- 199,- 280,-

Pöytälevy vaaleaksi petsattua tammiviilua tai mustaksi petsat-
tua saarniviilua ja 

musta tai valkoinen jalusta 160,- 209,- 320,-

Koko

1× 140×140 cm
2× 140×70 cm  
puolipyöreä

2× 140×140 cm
2× 140×70 cm  
puolipyöreä

Valkoinen pöytälevy ja 
mustat tai valkoiset jalustat 479,- 678,-

Pöytälevy vaaleaksi petsattua tammiviilua tai mustaksi petsat-
tua saarniviilua ja

mustat tai valkoiset jalustat 529,- 738,-

THYGE

Koko 160×80 cm

Valkoinen pöytälevy, hopeanvärinen jalusta ja jalat 99,95

IDÅSEN

Koko 120×70 cm 160×80 cm

Musta tai ruskea pöytälevy ja 

beige tai tummanharmaa jalusta 229,- 269,-

beige tai tummanharmaa sähkösäädettävä jalusta 559,- 599,-

SKARSTA

Koko 120×70 cm 160x80 cm
Valkoinen pöytälevy 
ja valkoinen jalusta 199,- 229,-

Beige pöytälevy 
ja valkoinen jalusta 209,- 239,-
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Osat ja hinnat

BEKANT
BEKANT-kulmapöytälevy, oikea 160×110 cm. Tarkoitettu 
käytettäväksi kulmapöytälevylle tarkoitetun BEKANT-
jalustan kanssa. 

Valkoinen 502.530.28 79,-
Vaaleaksi petsattu tammiviilu 203.662.82 99,-
Mustaksi petsattu saarniviilu 803.662.84 99,-
Linoleumi sininen 303.662.86 99,-

BEKANT-kulmapöytälevy, vasen 160×110 cm. Tarkoitettu 
käytettäväksi kulmapöytälevylle tarkoitetun BEKANT-
jalustan kanssa. 

Valkoinen 102.530.25 79,-
Vaaleaksi petsattu tammiviilu 403.662.76 99,-
Mustaksi petsattu saarniviilu 003.662.78 99,-
Linoleumi sininen 603.662.80 99,-

BEKANT-pöytälevy 160×80 cm. Tarkoitettu
käytettäväksi 160-senttiselle pöytälevylle mitoitetun
BEKANT-jalustan kanssa. 

Valkoinen 002.532.38 69,-
Vaaleaksi petsattu tammiviilu 003.663.01 89,-
Mustaksi petsattu saarniviilu 603.663.03 89,-
Linoleumi sininen 103.663.05 89,-

BEKANT-pöytälevy 140×60 cm. Tarkoitettu
käytettäväksi 140-senttiselle pöytälevylle mitoitetun
BEKANT-jalustan kanssa.

Valkoinen 202.553.21 59,-
Vaaleaksi petsattu tammiviilu 703.662.94 79,-
Mustaksi petsattu saarniviilu 203.662.96 79,-

BEKANT-pöytälevy 120×80 cm. Tarkoitettu
käytettäväksi 120-senttiselle pöytälevylle mitoitetun
BEKANT-jalustan kanssa. 

Valkoinen 602.531.84 59,-
Vaaleaksi petsattu tammiviilu 903.662.88 79,-
Mustaksi petsattu saarniviilu 503.662.90 79,-

BEKANT-jalusta kulmapöytälevyyn, 160×110 cm. 
Tarkoitettu käytettäväksi BEKANT-kulmapöytälevyn
kanssa. Jalkojen korkeus on säädettävissä 65–85 cm:n
välillä hyvän työasennon löytämiseksi.

Valkoinen 102.529.74 120,-
Musta 502.529.67 120,-

BEKANT-jalusta pöytälevyyn, 160×80 cm. Tarkoitettu 
käytettäväksi 160-senttisen BEKANTpöytälevyn
kanssa. Jalkojen korkeus on säädettävissä
65–85 cm:n välillä hyvän työasennon löytämiseksi.

Valkoinen 902.529.08 90,-
Musta 302.529.06 90,-

BEKANT-jalusta pöytälevyyn, 140×60 cm. Tarkoitettu 
käytettäväksi 140-senttisen BEKANT-pöytälevyn kanssa. 
Jalkojen korkeus on säädettävissä
65–85 cm:n välillä hyvän työasennon löytämiseksi. 

Valkoinen 902.553.27 70,-
Musta 302.553.25 70,-

BEKANT-jalusta pöytälevyyn, 120×80 cm. Tarkoitettu 
käytettäväksi 120-senttisen BEKANT-pöytälevyn kanssa. 
Jalkojen korkeus on säädettävissä
65–85 cm:n välillä hyvän työasennon löytämiseksi. 

Valkoinen 302.529.11 70,-
Musta 102.529.12 70,-

Sähkösäädettävä BEKANT-jalusta kulmapöytälevyyn. 
Tarkoitettu käytettäväksi BEKANT-kulmapöytälevyn (oikea- 
tai vasenkätinen) kanssa.
Pöydän korkeus säädettävissä moottorin avulla  
65–125 cm:n välillä ergonomisen työasennon löytämiseksi. 

Valkoinen 702.529.71 400,-
Musta 902.529.70 400,-

Sähkösäädettävä BEKANT-jalusta pöytälevyyn, 160 cm. 
Tarkoitettu käytettäväksi 160-senttisen tai
5-kulmaisen BEKANT-pöytälevyn kanssa. Pöydän
korkeus säädettävissä moottorin avulla 65–125 cm:n
välillä ergonomisen työasennon löytämiseksi. 

Valkoinen 002.552.56 360,-
Musta 502.552.54 360,-

Sähkösäädettävä BEKANT-jalusta pöytälevyyn, 120 cm. 
Tarkoitettu käytettäväksi 120-senttisen
BEKANT-pöytälevyn kanssa. Pöydän korkeus säädettävissä 
moottorin avulla 65–125 cm:n välillä ergonomisen työasen-
non löytämiseksi. 

Valkoinen 902.552.52 320,-
Musta 302.552.50 320,-
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THYGE
THYGE-pöytälevy, 160×80 cm. Käytetään yhdessä
THYGE-jalustan kanssa (160x80 cm).
Valkoinen 602.937.74 49,95

THYGE-jalusta pöytälevyyn, 160×80. Yhdistetään
THYGE-pöytälevyyn (160x80 cm).
Silver colour 502.937.79 50,-

IDÅSEN
IDÅSEN-pöytälevy, 120×70 cm. Käytetään yhdessä
IDÅSEN-jalustan kanssa.

Ruskea 503.821.91 99,-

Musta 204.038.78 99,-

IDÅSEN-pöytälevy, 160×80 cm. Käytetään yhdessä
IDÅSEN-jalustan kanssa.

Ruskea 403.609.91 139,-

Musta 604.038.81 139,-

Sähkösäädettävä IDÅSEN-jalusta pöytälevyyn, 120 tai 
160 cm. Tarkoitettu käytettäväksi 120- tai 160-senttisen 
IDÅSEN-pöytälevyn kanssa. Pöydän korkeus säädettävissä 
moottorin avulla 63-127 cm:n välillä ergonomisen työasen-
non löytämiseksi.

Beige 802.995.34 460,-

Tummanharmaa 003.207.23 460,-

IDÅSEN-jalusta pöytälevyyn, 120 tai 160 cm. Tarkoitettu 
käytettäväksi 120- tai 160-senttisen IDÅSEN-pöytälevyn 
kanssa. Pöydän korkeus säädettävissä 62-76 cm:n välillä 
ergonomisen työasennon löytämiseksi.

Beige 003.609.88 130,-

Tummanharmaa 803.979.16 130,-

SKARSTA
SKARSTA-pöytälevy 120×70 cm. Tarkoitettu käytettäväksi 
SKARSTA-jalustan kanssa.
Valkoinen 204.585.59 30,-
Beige 004.585.60 40,-

SKARSTA-pöytälevy 160×80 cm. Tarkoitettu käytettäväksi 
SKARSTA-jalustan kanssa.
Valkoinen 704.585.66 60,-
Beige 504.585.67 70,-

SKARSTA- säädettävä jalusta 120×70 tai 160×80 cm 
kokoiselle pöytälevylle. Tarkoitettu käytettäväksi yhdessä 
SKARSTA-pöytälevyn kanssa. Säädä jalustan korkeutta 70 ja 
120 cm välillä kääntämällä kahvaa, niin pöydän korkeus on 
sopiva istumista ja seisomista varten. 
Valkoinen 004.585.55 169,-

Neuvottelupöydät
BEKANT-pöytälevy, 140×140 cm. Tarkoitettu käytettäväk-
si BEKANT-jalustan (140x140 cm) kanssa. 

Valkoinen 502.673.08 89,-
Mustaksi petsattu saarniviilu 403.667.47 99,-
Vaaleaksi petsattu tammiviilu 803.667.45 99,-

Puolipyöreä BEKANT-pöytälevy, 140×70 cm. Tarkoitettu 
käytettäväksi BEKANT-jalustan
(140x70 cm) kanssa.

Valkoinen 902.673.06 50,-
Mustaksi petsattu saarniviilu 203.667.53 70,-
Vaaleaksi petsattu tammiviilu 003.667.49 70,-

BEKANT-jalusta pöytälevyyn, 140×140 cm. Tarkoitettu 
käytettäväksi BEKANT-pöytälevyn
(140×140 cm) kanssa. 

Valkoinen 402.528.78 110,-
Musta 002.528.75 110,-

BEKANT-jalusta puolipyöreään pöytälevyyn, 140×70 cm. 
Tarkoitettu käytettäväksi puolipyören
BEKANT-pöytälevyn (140×70 cm) kanssa.

Valkoinen 802.528.76 90,-
Musta 602.528.77 90,-

Työpöytien lisätarvikkeet
BEKANT-väliseinä 120 cm. Väliseinä tarjoaa miellyttäväm-
män työympäristön, sillä se tarjoaa yksityisyyttä
ja vaimentaa ääntä. 

Harmaa 702.688.11 100,-

BEKANT-väliseinä 55 cm. Väliseinä tarjoaa miellyttäväm-
män työympäristön, sillä se tarjoaa yksityisyyttä
ja vaimentaa ääntä. Voidaan asentaa kahdelle eri
korkeudelle tarpeen mukaan.

Harmaa 502.688.12 70,-

KVISSLE-lehtikotelo, 2 kpl. Kädensijan ansiosta
helppo vetää esiin ja nostaa.

Valkoinen 602.039.57 12,99

KOPPLA jatkojohto. 30x6 cm. Johdon pituus 300
cm. Johdon avulla on mahdollista ladata samaan
aikaan puhelinta, tietokonetta ja muita laitteita, sillä
johdossa on 4 pistokepaikkaa ja 2 USB-liitäntää.

Valkoinen 902.808.26 14,99

RIGGAD-työvalaisin, jossa langaton laturi. Helppo
tapa ladata älypuhelin: puhelin latautuu, kun sen laittaa 
integroidun laturin päälle. 

Valkoinen 603.856.36 69,95

Osat ja hinnat
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Osat ja hinnat

Työpöytien lisätarvikkeet
BEKANT-väliseinä 120 cm. Väliseinä tarjoaa miellyttäväm-
män työympäristön, sillä se tarjoaa yksityisyyttä
ja vaimentaa ääntä. 

Harmaa 702.688.11 100,-

BEKANT-väliseinä 55 cm. Väliseinä tarjoaa miellyttäväm-
män työympäristön, sillä se tarjoaa yksityisyyttä
ja vaimentaa ääntä. Voidaan asentaa kahdelle eri
korkeudelle tarpeen mukaan.

Harmaa 502.688.12 70,-

EILIF- työpöydän väliseinä 80×48 cm. *

Sininen 004.827.96 39,99
Tummanharmaa 204.669.36 39,99
Harmaa 004.669.37 39,99

EILIF- työpöydän väliseinä 120×48 cm.* 

Sininen 704.827.93 59,95
Tummanharmaa 304.710.65 59,95
Harmaa 404.710.60 59,95

EILIF- työpöydän väliseinä 140×48 cm. * 

Sininen 504.827.94 69,95
Tummanharmaa 804.710.63 69,95
Harmaa 204.710.61 69,95

EILIF- työpöydän väliseinä 160×48 cm. *

Sininen 204.827.95 79,95
Tummanharmaa 804.669.38 79,95
Harmaa 704.669.34 79,95

EILIF-irtoseinäke 80×150 cm. *

Sininen 804.827.97 109,-
Tummanharmaa 604.669.39 109,-
Harmaa 404.669.35 109,-

EILIF- seinäkkeen tukijalka 40×30 cm.*

Musta 804.687.96 19,99
Valkoinen 004.687.95 19,99

KVISSLE-lomakelaatikko. Korkkialustan ansiosta
paperit pysyvät hyvin paikoillaan. Ulos vedettävien
lokeroiden ansiosta paperit ovat helposti saatavilla.
Voidaan asettaa myös vaakatasoon, jos papereita
halutaan säilyttää pystyssä.

Valkoinen 701.980.31 19,99

KVISSLE-lehtikotelo, 2 kpl. Kädensijan ansiosta
helppo vetää esiin ja nostaa.

Valkoinen 602.039.57 12,99

KOPPLA jatkojohto. 30x6 cm. Johdon pituus 300
cm. Johdon avulla on mahdollista ladata samaan
aikaan puhelinta, tietokonetta ja muita laitteita, sillä
johdossa on 4 pistokepaikkaa ja 2 USB-liitäntää.

Valkoinen 902.808.26 14,99

RIGGAD-työvalaisin, jossa langaton laturi. Helppo
tapa ladata älypuhelin: puhelin latautuu, kun sen laittaa 
integroidun laturin päälle. 

Valkoinen 603.856.36 69,95

 

* Tulee myyntiin elokuussa 2020.
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Säilytys

Persoonallinen ammattilainen
Valittavanasi ovat säilytyssarjamme GALANT, BEKANT, IDÅSEN 
ja HÄLLAN. Päätä vain, mikä sopii parhaiten tarpeisiisi ja 
tyyliisi. Säilytyskalusteet on kehitetty erityisesti kaikenlaisiin 
ammattimaisiin toimistoihin – niissä on sekä fiksut toimin-
not että korkea laatu. Kalusteista on myös helppo rakentaa 
persoonallinen ja tarpeita vastaava kokonaisuus, jonka voi vielä 
viimeistellä ROTHULT-älylukolla tai tavallisella lukolla. Sarjoihin 
kuuluu eri korkuisia ja levyisiä laatikostoja, hyllyjä ja kaappeja. 
Joitakin kalusteista voi myös käyttää huoneenjakajina. Se on 
hyvä tapa rajata avokonttoriin hiljaisempia työskentelynurk-
kauksia. 

Kaikkiin toimiston säilytystarpeisiin
Kansiot, paperit, tulostimet, tietokoneet – ja tietysti
niiden johdot. Monipuoliset säilytyssarjamme ratkaisevat to-
imistojen tärkeimmät ja tavallisimmat säilytystarpeet. Kaikissa 
GALANT-sarjan kalusteissa on mietitty johtojen järjestämistä 
ja ilmankiertoa, jotta laitteet eivät pääse ylikuumenemaan. 
HÄLLAN-kaappisarja on modulaarinen. Voit siis ostaa yhden tai 
useamman moduulin ja rakentaa juuri omiin tarpeisiisi sopivan 
säilytyskokonaisuuden. Ne auttavat pitämään tavarat järj-
estyksessä ja tarjoavat paikan niin käsilaukulle, virtajohdolle ja 
lompakolle kuin tärkeille papereillekin. Useimmissa BEKANT- ja 
IDÅSEN-kalusteissa on pyörät, joten voit muutella työskentely-
ympäristöäsi tarpeen mukaan. Kun asennat ROTHULT-älylukon 
BEKANT- tai IDÅSEN-säilytyskalusteeseen, saat turvallisen 
säilytyspaikan henkilökohtaisille tavaroillesi.

GALANT BEKANT

HÄLLANIDÅSEN 

ROTHULT-älylukon avulla voit lukita kaapin 
tai laatikon käyttämättä avainta. NFC/RFID-
teknologiaa tukevaa älypuhelinta, jäsenkorttia, 
luottokorttia tai julkisen liikenteen matkakorttia 
voidaan käyttää avaimena.

Testattu ahkeran työnteon varalta
Kaikki säilytyskalusteet on hyväksytty ammattikäyttöön,
mikä tarkoittaa sitä, että tuotteet on testattu kattavin
testein. Testeillä on varmistettu, että tuotteet täyttävät
standardeissa EN 14073, EN14074, ANSI/BIFMA x5.9 ja
ISO-7170 määritellyt turvallisuus-, kestävyys- ja muut
vaatimukset.

Tiukoilla testeillä on varmistettu esimerkiksi, että pinnat 
kestävät kovaakin kulutusta ja että kaikki laatikot ja liukuovet 
liukuvat pehmeästi pitkänkin ajan päästä. 

Suunnittelija
BEKANT- ja GALANT-säilytyskalusteet: Karl Malmvall, Eva Lilja 
Löwenhielm
HÄLLAN ja IDÅSEN: Jon Karlsson 

Hoito-ohjeet
Pyyhitään mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla liinalla.

   Lue lisää takuuvihkosesta.
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Näin rakennat kokonaisuuden

GALANT-lukko – hyvä tietää

11 2 43

GALANT

BEKANT

HÄLLAN

IDÅSEN
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GALANT-esimerkkikokonaisuuksia 

Tämä yksinkertainen säilytyskaluste sopii mainiosti pieniin
tiloihin, ja tarpeen mukaan sitä voi täydentää sarjan muilla
osilla. Lisäosilla kokonaisuutta voi kasvattaa korkeussuunnassa, 
jolloin saadaan lisää säilytystilaa ilman, että lattiatilaa tarvitaan 
lisää.
Koko: 80×45×160 cm.

Kuvan kokonaisuus vaaleaksi petsattua tammiviilua 469,- 
(192.851.64)

Yhdistä avointa ja suljettua säilytystilaa; säilytä tavarat piilossa 
tai näkyvillä tarpeidesi mukaan.
Koko: 160×45×200 cm.
Kuvan kokonaisuus vaaleaksi petsattua tammiviilua 749,- 
(092.853.10)

Maksimaalisesti säilytystilaa. Kaksi laatikostoa, joissa kummas-
sakin on neljä laatikkoa, ja kaksi lisäosaa tarjoavat säilytyspai-
kat tärkeille papereille sekä avosäilytystilaa.
Koko: 160×45×160 cm.

Kuvan kokonaisuus mustaksi petsattua tammiviilua 938,- 
(092.850.70)

Täydellinen säilytysratkaisu, jossa sekä avointa että suljettua 
säilytystilaa.
Koko: 320×45×120 cm.

Kuvan kokonaisuus valkoisena 576,- (892.857.83)
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BEKANT-esimerkkikokonaisuuksia

Täydennä säilytyskaluste jaloilla ja älylukolla. Sitä voi käyt-
tää kätevästi myös esitysten pitämiseen, sillä siinä on johto-
aukko, jonka kautta johdon saa siististi pois näkyviltä. Koko: 
41×45×101 cm.

Kuvan kokonaisuus valkoista teräsverkkoa 219,- (192.868.18)

Rullaa kaluste sinne, missä sitä tarvitaan. Se sopii myös vas-
taanottotiskiksi tilavan työtason ansiosta. 
Koko: 61×45×101 cm.

Kuvan kokonaisuus valkoista teräsverkkoa 239,- 
(092.825.47)

Kaluste sopii täydellisesti pöydän alle. Se sopii myös istuimek-
si, joten voit käyttää sitä lisäistuimena vieraita varten. Koko: 
41×45×61 cm.

Kuvan kokonaisuus mustaa teräsverkkoa 149,- (492.824.23)

Rullaa kaluste sinne, missä sitä tarvitaan, ja pidä henkilökoh-
taiset tavarat turvassa ROTHULT-älylukon avulla. Kaluste sopii 
myös istuimeksi, joten voit käyttää sitä lisäistuimena vieraita 
varten.
Koko: 41×45×61 cm.

Kuvan kokonaisuus mustaa teräsverkkoa 179,- (892.868.05)
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IDÅSEN-esimerkkikokonaisuuksia

Jos jaat säilytystilasi kotona kämppäkaverin tai töissä kollegoi-
den kanssa, voit luoda henkilökohtaisille tavaroille turvallisia 
säilytyspaikkoja ROTHULT-älylukon avulla. Ovien takana voitte 
säilyttää yhteiset kansiot tai tavarat.Tähän kokonaisuuteen 
kuuluu vain yksi älylukko. ROTHULT-älylukkoja myydään myös 
erikseen.

Koko: 80×47×119 cm.

Kuvan kokonaisuus sinisenä 239,- (592.872.03)

Rullaa kaluste sinne, missä sitä tarvitaan, ja pidä henkilö-
kohtaiset tavarat turvassa ROTHULT-älylukon avulla.Tähän 
kokonaisuuteen kuuluu vain yksi älylukko. ROTHULT-älylukkoja 
myydään myös erikseen.
Koko: 42×47×61 cm.

Kuvan kokonaisuus tummanharmaana 119,95 (192.872.76)

Lasiovien läpi saat yleiskatsauksen kaapin sisällöstä, ja ne 
myös suojaavat tavaroita pölyltä. Niiden ansiosta vierailijatkin 
voivat nähdä ne tavarat, joita haluat esitellä. Kaappi on testattu 
ja hyväksytty toimistokäyttöön, mutta se sopii hyvin myös 
kotiympäristöön.
Koko: 240x45x280 cm.

Kuvan kokonaisuus beigenä 598,- (2×803.609.51)

Korkea yksikkö, jossa on monta laatikkoa, tarjoaa paljon säi-
lytystilaa ja vie vähän lattiatilaa. Pidä henkilökohtaiset tavarat 
turvassa ROTHULT-älylukon avulla. Tähän kokonaisuuteen 
kuuluu vain yksi älylukko. ROTHULT-älylukkoja myydään myös 
erikseen.
Koko: 42×47×172 cm.

Kuvan kokonaisuus beigenä 219,- (292.872.14)
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HÄLLAN-esimerkkikokonaisuuksia

HÄLLAN-säilytyskokonaisuus+ovet. Luo juuri sellainen säily-
tysratkaisu, jota työpaikalla tai kotona tarvitset. Sopii pieniinkin 
tiloihin. Voit lisätä kokonaisuuteen uusia kaappeja aina kun vain 
haluat. Kaapit voidaan lukita tavallisella riippulukolla.
Koko: 45×47×117 cm

Kuvan kokonaisuus valkoisena 100,- (792.493.28)

HÄLLAN-säilytyskokonaisuus+ovet. Luo juuri sellainen säily-
tysratkaisu, jota työpaikalla tai kotona tarvitset. Sopii pieniinkin 
tiloihin. Voit lisätä kokonaisuuteen uusia kaappeja aina kun vain 
haluat. Kaapit voidaan lukita tavallisella riippulukolla.
Koko: 45×47×167 cm

Kuvan kokonaisuus valkoisena 120,- (892.494.03)

HÄLLAN-säilytyskokonaisuus+ovet. Pitää kaiken järjestyk-
sessä työpaikalla tai kotona. Voit lisätä kokonaisuuteen uusia 
kaappeja aina kun vain haluat. Kaapit voidaan lukita tavallisella 
riippulukolla.
Koko: 90×47×167 cm

Kuvan kokonaisuus valkoisena 265,- (992.495.20)

HÄLLAN-säilytyskokonaisuus+ovet. Luo juuri sellainen säily-
tysratkaisu, jota työpaikalla tai kotona tarvitset. Sopii pieniinkin 
tiloihin. Voit lisätä kokonaisuuteen uusia kaappeja aina kun vain 
haluat. Kaapit voidaan lukita tavallisella riippulukolla.
Koko: 45×47×142 cm

Kuvan kokonaisuus valkoisena 110,- (592.494.09)
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HÄLLAN-esimerkkikokonaisuuksia

HÄLLAN-säilytyskokonaisuus+ovet. Tämä kokonaisuus pitää 
kansiot, tärkeät paperit ja muut tavarat järjestyksessä kotona 
tai työpaikalla. Voit lisätä kokonaisuuteen uusia kaappeja aina 
kun vain haluat. Kaapit voidaan lukita tavallisella riippulukolla.
Koko: 90×47×167 cm

Kuvan kokonaisuus valkoisena 240,- (192.494.06) 

HÄLLAN-säilytyskokonaisuus+ovet. Pystymallinen koko-
naisuus tuo säilytystilaa pieniinkin tiloihin. Voit lisätä koko-
naisuuteen uusia kaappeja aina kun vain haluat. Kaapit voidaan 
lukita tavallisella riippulukolla.
Koko: 45×47×167 cm

Kuvan kokonaisuus valkoisena 145,- (492.493.96)

HÄLLAN-säilytyskokonaisuus+ovet. Kaikki samassa paikassa. 
Kaapit voidaan lukita tavallisella riippulukolla, joten laukut, lom-
pakot, avaimet ja tärkeät paperit pysyvät turvassa. Voit lisätä 
kokonaisuuteen uusia kaappeja aina kun vain haluat.
Koko: 90×47×167 cm

Kuvan kokonaisuus valkoisena 290,- (892.493.99)
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Osat ja hinnat

GALANT
GALANT-hylly 80×120 cm, syv. 45 cm. Enimmäiskuormitus 
30 kg/hyllylevy. Voidaan täydentää
GALANT-lisäosalla (80x80 cm). 

Valkoiseksi petsattu tammiviilu 203.651.88 129,-
Valkoinen 403.651.92 109,-
Mustaksi petsattu saarniviilu 803.651.90 129,-

GALANT-lisäosa 80×80 cm, syv. 40 cm. 
Enimmäiskuormitus 30 kg/hyllylevy. Soveltuu käytettäväk-
si ainoastaan yhdessä GALANT-sarjan laatikoston (80×80 
cm), hyllyn (80×80 cm), hyllyn (80×120 cm) ja rulokaapin 
kanssa. Suosittelemme kiinnittämään tuotteen seinään 
pakkauksessa olevalla kaatumisesteellä.

Vaaleaksi petsattu tammiviilu 903.644.25 70,-
Valkoinen 402.064.76 60,-
Mustaksi petsattu saarniviilu 503-644-27 70,-

GALANT-lisäosa 160×80 cm, syv. 40 cm. 
Enimmäiskuormitus 30 kg/hyllylevy. Soveltuu käytettäväk-
si ainoastaan GALANT-liukuovikaappien kanssa. 
Suosittelemme kiinnittämään tuotteen seinään pakkauk-
sessa olevalla kaatumisesteellä.

Vaaleaksi petsattu tammiviilu 603.644.17 150,-
Valkoinen 402.115.95 130,-
Mustaksi petsattu saarniviilu 403.644.18 150,-

GALANT-laatikosto 80×80 cm, syv. 45 cm. Voidaan
täydentää GALANT-lisäosalla (80x80 cm).

Vaaleaksi petsattu tammiviilu 703.651.57 399,-
Valkoinen 903.651.61 349,-
Mustaksi petsattu saarniviilu 303.651.59 399,-

GALANT-liukuovikaappi 160×120 cm, syv. 45 cm. 
Enimmäiskuormitus 30 kg/hyllylevy. Voidaan täydentää 
GALANT-lisäosalla (160×80 cm).

Vaaleaksi petsattu tammiviilu 803.651.33 599,-
Valkoinen 303.651.35 499,-
Mustaksi petsattu saarniviilu 203.651.31 599,-

GALANT-kaappi 80×120 cm, syv. 45 cm. 
Enimmäiskuormitus 30 kg/hyllylevy. Vaimentimien ansios-
ta ovet sulkeutuvat hiljaa ja pehmeästi. Voidaan täydentää 
GALANT-lisäosalla (80×80 cm).

Vaaleaksi petsattu tammiviilu 903.651.37 199,-
Valkoinen 103.651.41 179,-
Mustaksi petsattu saarniviilu 503.651.39 199,-

GALANT-arkistokaappi 51×120 cm, syv. 45 cm. Huonekalu 
on kiinnitettävä seinään pakkauksessa
olevalla kaatumisesteellä. 3 riippukansiolaatikkoa helpot-
tavat tärkeiden papereiden lajittelua ja säilytystä.

Vaaleaksi petsattu tammiviilu 303.651.78 269,-
Valkoinen 803.651.85 219,-
Mustaksi petsattu saarniviilu 303.651.83 269,-

GALANT-laatikosto + pyörät 45×55 cm, syv. 60 cm. 
Laatikoissa vaimentimet, joiden ansiosta laatikot sulkeutu-
vat hiljaa ja pehmeästi.
Vaaleaksi petsattu tammiviilu 803.651.52 149,-
Valkoinen 103.651.55 139,-
Mustaksi petsattu saarniviilu 603.651.53 149,-

HÄLLAN
HÄLLAN-kaappi 45×50 cm, syv. 47 cm. Voit yhdistellä 
kaappeja haluamallasi tavalla ja rakentaa kotiisi tai toimis-
tolle sopivan säilytyskokonaisuuden. Toimii säilytyspaik-
kana kodin ja toimiston pikkutavaroille aina latureista ja 
avaimista tärkeisiin papereihin. Vaatii HÄLLAN-jalat, mikäli 
kaappia käytetään yksittäin.

Valkoinen 503.637.29 45,-

HÄLLAN-kaappi 45×75 cm, syv. 47 cm. Voit yhdistellä 
kaappeja haluamallasi tavalla ja rakentaa kotiisi tai toimis-
tolle sopivan säilytyskokonaisuuden. Toimii säilytyspaik-
kana kodin ja toimiston pikkutavaroille aina latureista ja 
avaimista tärkeisiin papereihin. Vaatii HÄLLAN-jalat, mikäli 
kaappia käytetään yksittäin.

Valkoinen 403.636.21 55,-

HÄLLAN-jalat 45×28 cm, syv. 2 cm.

Valkoinen 103.636.32 10,-
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BEKANT
BEKANT-säilytyskaluste 41×61 cm, syv. 45 cm. 
Täydennetään BEKANT-pyörillä tai -jaloilla. Voidaan käyt-
tää myös väliaikaisena istuimena.

Verkko/valkoinen 903.629.83 139,-
Verkko/musta 503.629.99 139,- 

BEKANT-säilytyskaluste 41×101 cm, syv. 45 cm. 
Täydennetään BEKANT-pyörillä tai -jaloilla. Kalustetta voi 
käyttää kätevästi myös esitysten pitämiseen, sillä siinä on 
johtoaukko, jonka kautta johdon saa siististi pois näkyviltä.

Verkko/valkoinen 403.629.85 189,-
Verkko/musta 503.630.03 189,- 

BEKANT-säilytyskaluste 61×101 cm, syv. 45 cm. 
Täydennetään BEKANT-pyörillä tai -jaloilla. Sopii myös 
vastaanottotiskiksi tilavan työtason ansiosta.

Verkko/valkoinen 703.629.84 219,-
Verkko/musta 803.630.06 219,- 

BEKANT-pyörät, 4 kpl, Ø8 cm. 

Valkoinen 203.724.57 20,-
Musta 903.724.54 20,-

BEKANT jalka 4 kpl, Ø3 cm.

Valkoinen 803.724.64 10,-
Musta 403.724.61 10,-

BEKANT-hylly 121×134 cm, syv. 45 cm. 

Valkoinen 603.735.01 249,-
Musta 103.734.95 249,-

IDÅSEN
IDÅSEN-laatikosto + pyörät 42×61 cm, syv. 47 cm. Rullaa 
kaluste sinne, missä sitä tarvitaan.

Beige 103.207.27 99,95
Tummanharmaa 303.609.82 99,95
Kullanruskea 503.979.13 99,95

IDÅSEN-kaappi+ovet+laatikot 80×119 cm, syv. 47 cm. 
Kaluste tulee kiinnittää seinään. 

Beige 303.207.26 219,-
Sininen 403.609.72 219,-

IDÅSEN- korkea kaappi + laatikko ja ovet 
45×172 cm, syv. 47 cm. Kaluste tulee kiinnittää seinään.

Beige 503.207.25 199,-
Sininen 303.609.77 199,-

IDÅSEN-kaappi lasiliukuovilla 120×140cm, syv. 45 cm. 
Kaluste tulee kiinnittää seinään.

Beige 803.609.51 299,-

Osat ja hinnat
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Lisätarvikkeet

ROTHULT-älylukko. Asenna älylukko IDÅSEN- tai BEKANT-
säilytyskalusteeseen ja pidä tavarasi turvassa. Mukana 
kaksi avainta.

Valkoinen 003.597.39 20,-

KVISSLE-lomakelaatikko. Korkkialustan ansiosta paperit 
pysyvät hyvin paikoillaan. Ulos vedettävien lokeroiden 
ansiosta paperit ovat helposti saatavilla. Voidaan aset-
taa myös vaakatasoon, jos papereita halutaan säilyttää 
pystyssä.

Valkoinen 701.980.31 19,99

KVISSLE-lehtikotelo, 2 kpl. Kädensijan ansiosta helppo 
vetää esiin ja nostaa.

Valkoinen 602.039.57 12,99

KVISSLE-lehtiteline. KVISSLE-lehtitelineen voi ripustaa 
seinälle tai GALANT-säilytyskalusteiden sivulle (esim. 
liukuovikaappiin, arkistokaappiin, hyllyyn, lisäosaan tai 
laatikostoon) tai sitä voi käyttää vaakatasossa pyöräl-
lisen GALANT-laatikoston (45×55) ylimmässä laatikossa. 
Erilaisiin seinämateriaaleihin tarvitaan erilaiset seinäkiinni-
tystarvikkeet, ja ne myydään erikseen. Valitse kiinnitystar-
vikkeet kotisi seinämateriaalin mukaan.

Valkoinen 901.980.30 14,99

SUMMERA-riippukansio, 16 kpl. A4-kokoisille
papereille.

Kuvioitu 202.522.66 9,99

SUMMERA-lokerikko, 6 lokeroa, 44×37 cm, kork. 3 cm. 
Helpottaa pikkutavaroiden
pitämistä järjestyksessä.

Antrasiitti 202.224.58 4,99
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Työtuolit

Työtuoli tarpeen mukaan
Mallistossamme on kaikenlaisiin tarpeisiin tarkoitettuja toimis-
ton tuoleja: työtuoleja työpöydän ääreen, vierastuoleja
asiakastiloihin ja kokoustuoleja neuvottelutiloihin. Laajasta
tyyli-, väri- ja materiaalivalikoimasta löytyy takuulla sopivat 
vaihtoehdot kaikenlaisiin tarpeisiin ja tiloihin.

Työtuolivalikoimaamme kuuluu niin yksikertaisempia
perustuoleja kuin ammattikäyttöön suunniteltuja malleja.
Oikeanlaisen työtuolin valinta on helppoa, kun tiedät mitä
tarvitset. Mieti, mihin käytät tuolia ja kuinka pitkiä aikoja
siinä istut. Jos istut tuolissa koko päivän, kaipaat 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 tarkoitetut tuolit on testattu niitä koskevien 
vaatimusten mukaisesti, joten ne täyttävät standardeissa EN 
1335-2 and ANSI/BIFMA x5.1 (työtuolit) ja
EN1022, EN15373 and ANSI/BIFMA x5.1 (kokoustilojen tuolit) 
asetetut turvallisuus-, kestävyys- ja muut vaatimukset.

Vaatimukset täyttääksemme esimerkiksi mitoitimme
tuolimme sekä eurooppalaisten että amerikkalaisten
kokovaatimusten mukaisiksi, ja testeissä 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 täysipäiväisen ammattikäytön
kestäviä – vuosien ajan.

Lue lisää takuuvihkosesta. 



23

Hyvä tietää

Ihmiskeho on tehty liikkumaan. Työskennellessä asentoa
olisikin hyvä vaihdella istumisen, seisomisen ja nojaamisen
välillä. 

1

2

3

4

5

6

Istuminen
1. Oikealla korkeudella istuessa selkä ja jalat saavat tarvitse-

mansa tuen. Asento on ihanteellisin silloin, kun polvitai-
peeseen muodostuu suora kulma ja jalkapohjat ylettyvät 
lattiaan. Käyttääkö tuolia useampi henkilö? Säädettävän 
istuinkorkeuden ansiosta kaikenpituiset voivat istua muka-
vasti.

2. Kun tuolissa on säädettävä istuimen syvyys ja korkeussuun-
nassa säädettävä selkänoja, istuimen syvyys ja ristiseläntuki 
on helppo säätää itselle sopiviksi.

3. Keinutoiminnolla varustetussa tuolissa istuma-asennon 
vaihtaminen on helpompaa – olipa keinutoiminto istuinosas-
sa 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. Käsinojat vähentävät käsivarsiin ja hartioihin kohdistuvaa 
rasitusta. Korkeudeltaan säädettävät käsinojat ovat kiinteitä 
käsinojia paremmat kuormituksen vähentämisessä istujan 
pituudesta riippumatta. Parhaan mahdollisen tuen saami-
seksi käsinojat kannattaa yleensä säätää pöytälevyn kanssa 
samalla korkeudelle.

6. Pitkien työskentelyjaksojen aikana on mukava vaihtaa 
asentoa hetkeksi vaikkapa nojaamalla taakse. Niskatuen 
ansiosta myös pään ja niskan lihakset saavat tarvitsemaansa 
rentoutusta.

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 aineen-

vaihdunta toimii paremmin.

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



24

Hyvä tietää

Säädettävä istuinkorkeus. Mukava
istuma-asento istujan pituudesta
riippumatta.

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
mukailee liikkeitäsi asentoa muuttaessasi.

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

Syvyyssäädettävät käsinojat. Voit säätää 
syvyyttä omien tarpeidesi mukaiseksi.

Säädettävä käsinojien korkeus ja
syvyys. Ehkäisevät käsivarsien ja hartioiden 
rasittumista.

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 lukittuina, voivat ne silti liukua lattialla, mikäli 
tuolia työnnetään.

Turvapyörät
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Mallit ja hinnat

Työtuolit
  MARKUS-työtuoli. Istuinosa 53×47 cm. 

Enimmäiskuormitus 110 kg. Istuinkorkeus säädettävissä 
46-57 cm. Selkänojan verkkomateriaalin ansiosta
ilma pääsee kiertämään pitkien istumajaksojen aikana.
Kumipäällysteen ansiosta pyörät toimivat hyvin kaiken-
laisilla lattioilla. Suunnittelija: Henrik Preutz.

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

   

ALEFJÄLL-työtuoli. Istuinosa 51×42 cm. 
Enimmäiskuormitus 110 kg. Istuinkorkeus säädettävissä 
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. Istuinosa 52×46 cm. 
Enimmäiskuormitus 110 kg. Istuinkorkeus säädettävissä 
45–56 cm. Selkänojan verkkomateriaalin ansiosta
ilma pääsee kiertämään pitkien istumajaksojen aikana. Voit 
säätää selkänojaa ja istuinsyvyyttä kehollesi sopiviksi.

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

   

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

Musta 103.086.69 30,-
Valkoinen 204.294.30 30,-

LÅNGFJÄLL-työtuoli, 4 jalkaa. Istuinosa 53×41 cm. 
Enimmäiskuormitus 110 kg. Pehmeän kaartuvat
muodot ja kauniit tikatut yksityiskohdat tekevät hyvää
keholle ja ovat kauniita katsella. Kallistus- ja 
korkeussäätömekanismi kestävät käyttöä vuodesta 
toiseen.

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 korkealla selkänojalla,  
4 jalkaa. Istuinosa 53×41 cm. Enimmäiskuormitus 110 kg. 
Pehmeän kaartuvat muodot ja kauniit tikatut yksityis-
kohdat tekevät hyvää keholle ja ovat kauniita katsella. 
Kallistus- ja korkeussäätömekanismi kestävät käyttöä 
vuodesta toiseen.

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,-
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LÅNGFJÄLL-työtuoli, 5 jalkaa ja pyörät. Istuinosa 
53×41 cm. Enimmäiskuormitus 110 kg. Pehmeän kaartuvat 
muodot ja kauniit tikatut yksityiskohdat tekevät
hyvää keholle ja ovat kauniita katsella. Kallistus- ja
korkeussäätömekanismi kestävät käyttöä vuodesta
toiseen.

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/valkoinen 392.523.94 159,-

  

LÅNGFJÄLL-työtuoli korkealla selkänojalla, 5 jalkaa ja 
pyörät. Istuinosa 53×41 cm. Enimmäiskuormitus 110 kg. 
Pehmeän kaartuvat
muodot ja kauniit tikatut yksityiskohdat tekevät
hyvää keholle ja ovat kauniita katsella. Kallistus- ja
korkeussäätömekanismi kestävät käyttöä vuodesta
toiseen.

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/valkoinen 592.525.19 179,-

  

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

Musta 503.205.65 20,-
Valkoinen 703.205.69 20,-

HATTEFJÄLL-työtuoli. Istuinosa 50×40 cm. 
Enimmäiskuormitus 110 kg. Istuinkorkeus säädettävissä 
41-52 cm. Ergonominen työtuoli kauniisti kaartuvilla
muodoilla.

GUNNARED beige 003.086.84 199,- 

GUNNARED keskiharmaa 103.413.34 199,-  

GUNNARED vaalea rusehtava roosa 203.413.43 199,-  

   

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

Valkoinen 303.413.47 30,-

Musta 004.294.26 30,-

FLINTAN-työtuoli. Istuinosa 47×48 cm. 
Enimmäiskuormitus 110 kg. Istuinkorkeus säädettävissä 
47–60 cm. Säädettävä keinutoiminto. Voidaan
täydentää NOMINELL-käsinojilla. Kumipäällysteen
ansiosta pyörät 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
hartioihin kohdistuvaa kuormitusta. Sopii FLINTAN-
työtuoliin.

Musta 902.002.69 20,-

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

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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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 46×51 cm.
Enimmäiskuormitus 110 kg. Helppo pinota tilan 
säästämiseksi. Tuoleja voi pinota enintään 7 päällekkäin.

Musta/musta 099.074.51 29,99

Tarvikkeet
KOLON-lattiansuojus. 120×100 cm. Suojaa lattiaa
kulumiselta ja lialta. Sopii useimmille lattiatyypeille ja
sileäpintaisille matoille. Ei sovi korkkilattialle tai puulat-
tialle, 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

FIXA-huopatassut, liimattavat 20 kpl. Suojaa
alustaa kulumiselta ja naarmuilta. 

241.556.00 1,99

LIDKULLEN aktiivinen istumis-/seisomistuki. 
Enimmäiskuormitus 110 kg.Istuinkorkeus säädettävissä 
59–81 cm. Liikkuu istuessasi. Istumis-/seisomistuki mahdol-
listaa aktiivisemman työskentelyasennon. Älykäs mekanismi 
auttaa pitämään kehon jatkuvassa liikkeessä sekä vahvis-
tamaan lihaksia ja selkärankaa – ja parantamaan ryhtiä 
luonnollisesti.

Gunnared tummanharmaa 304.457.74 79,95
Gunnared beige 004.183.76 79,95

NILSERIK-jakkara. Istuimen halkaisija 35 cm.
Enimmäiskuormitus 110 kg. Istuinkorkeus säädettävissä 
51–71 cm. Kupera jalusta auttaa löytämään
miellyttävän, kallistetun istuma-asennon. 

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

TROLLBERGET- aktiivinen istumis-/seisomistuki. 
Enimmäiskuormitus 110 kg. Istuinkorkeus säädettävissä 
66-80 cm. Istuimen keinutoiminnon ansiosta edesauttaa 
aktiivista istuma-asentoa.

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



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

Valikoima vaihtelee tavarataloittain. Lisätietoja henkilökunnalta tai osoitteesta IKEA.fi 
Tarkemmat tuotetiedot löydät hintalapusta ja nettisivuiltamme. Kaikki kalusteet myydään osina. 

© Inter IKEA Systems B.V. FY20-JULY
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