
Alla produkter (som visas här) kanske inte finns på varuhuset. Kontakta personalen eller gå in på IKEA.se
för mer information. För mer detaljerad produktinformation, se prislappen och IKEA.se  Alla delar kräver
montering.

Köphjälp

Arbetsplatser

Möbler för alla kontor 
Vi har möbler för alla typer av kontor – från mindre kontor till fullt bemannade arbets-
platser. Dessutom har vi allt som behövs för att det moderna företaget ska fungera 
smidigt och effektivt, från skrivbord, förvaring och stolar till lampor och skrivbordstill-
behör. Välj mellan skrivbord i olika storlekar och former, bekväma arbetsstolar som 
ger stöd åt ryggen och avsluta genom att skapa en unik förvaringslösning som passar 
dina behov. IKEA kontorsmöbler är snyggt designade med smarta funktioner och hög 
kvalitet. De är testade för kontorsbruk, så att du kan vara säker på att de klarar hårda 
dagar på jobbet, år efter år.
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Bra att veta

Kombinera och skapa ditt eget konferensbord. 
Våra IDÅSEN och TOMMARYD konferens- och mötesbord
har olika ytor som passar din arbetsyta. De kommer i två
höjder (75 och 105 cm) och kan användas individuellt eller
i olika kombinationer för att få plats så många människor som 
behövs. Dem är dessutom lätta att flytta så att du kan anpassa 
lösningen till olika situationer - en presentation eller en work-
shop samt för att arbeta ensam eller tillsammans.
 

Flexibel förvaring på liten yta.
BEKANT förvaring på hjul är lätt att flytta när du vill förvandla 
arbetsytan till något annat. Kontorsmaterial passar perfekt
i förvaringslådor och högre förvaring kan användas som 
presentationsbord. Med ROTHULT smartlås kan du förvara dina 
personliga saker på ett säkert sätt utan att du behöver använda 
nyckel.

Fler skrivbord på mindre yta. 
Genom att ställa skrivbord mittemot varandra sparar du 
utrymme. Detta fungerar med skrivbord i olika former och 
storlekar. Raka skrivbord kan stå rygg mot rygg medan fyra 
hörnskrivbord kan stå så att hörnen möts i mitten. Det finns 
många möjligheter. Genom att ställa skrivborden på det här 
sättet sparar du tid och gör det enklare för kollegor som arbetar 
i team när de behöver kommunicera och samarbeta. Du kan 
även välja att ställa skärmar mellan skrivborden, så att arbets-
platserna blir mer individuella och avskilda.  

Mångsidiga skärmar för alla behov.  
Våra skärmar uppfyller olika behov. Du kan använda dem för att 
skapa en trivsam och välkomnande reception, ge avskildhet i ett 
öppet kontorslandskap eller sänka ljudnivån.   
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Skrivbord och konferensbord 

Skrivbord för många olika behov 
BEKANT skrivbord finns i många former och storlekar, så 
det är lätt att hitta ett som passar dina behov perfekt. Du 
kan välja allt från ett litet skrivbord till ett hörnskrivbord 
med generöst djup, som är perfekt för att arbeta vid 
datorn. Ett nät för kabelhantering ingår, vilket hjälper 
dig att undvika trassliga kablar runt skrivbordet. Du kan 
välja bordsskiva i linoleum som består av 100% naturliga 
material. Den mjuka, matta ytan är behaglig att arbeta 
på, dämpar ljud och miskar bländande ljusreflektioner. 
Skönare arbetsmiljö på ett naturligt sätt!

Testade för att klara tuffa tag
Alla BEKANT, IDÅSEN, THYGE och TOMMARYD skrivbord 
har testats för kontorsbruk och uppfyller kraven på 
säkerhet, hållbarhet och stabilitet som anges i följande 
standarder: EN 527, ANSI/BIFMA X5.5 för skrivbord och 
EN14074, EN1730 och ANSI/BIFMA X5.5 för konferens-
bord.

Det innebär att serierna har genomgått ett antal krävan-
de tester. På så vis vet vi att alla skrivbord är tåliga och 
kan hantera tung belastning, och att ytorna står emot 
både repor och påfrestningar. Allt detta gör BEKANT, 
IDÅSEN och THYGE till pålitliga arbetskamrater som lever 
upp till dina höga krav och hårda arbetsdagar – dag för 
dag, år efter år

Frigör din kreativitet
BEKANT konferensbord har inbyggd kabelhantering.
Det innebär att du och dina kollegor kan använda dator-
er och projektorer utan en massa lösa kablar som skapar 
oreda bland papper och kaffekoppar. Fokus på rätt saker 
kan släppa loss kreativiteten.

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

Skötselanvisningar 
Rengör med en trasa fuktad med mild tvållösning.

Läs mer i garantibroschyren.

“Desk Control” app för IDÅSEN sitta/stå 
skrivbord kan endast användas på vissa 
språk*. Ladda ner appen från Google Play 
eller App Store. Appen guidar dig genom 
istallationen av Desk Control.
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Bra att veta

3.  Det är enkelt att hålla skrivbordet snyggt och prydligt med    
kabelhanteringsnätet under bordsskivan.

4.  Ytorna i faner och melaminfolie är hållbara, fläcktåliga och       
lätta att hålla rena.

1. Du kan du montera ditt skrivbord på en höjd som passar 
dig då underredet är justerbart mellan 67-68 cm. Om du har 
sitta/stå underredet kan du enkelt höja och sänka skrivbor-
det med en lätt knapptryckning.

2. Bordsskivans svängda form ger stöd åt dina handleder och 
underarmar när du skriver.

1

2

3

4

TROLLBERGET och LIDKULLEN sitt/ståstöd 
hjälper dig att sitta aktivt. En smart me-
kanism håller din kropp i ständig rörelse, 
stärker muskler och ryggrad och ger dig en 
naturligt hälsosam hållning.

Med elektriskt sitt-/ståunderrede kan du höja och sänka skrivbordet med en enkel 
knapptryckning. Du kan ändra arbetsställning och vara aktiv hela dagen. Lägsta sittpo-
sition är 65 cm och den högsta ståposition är 125 cm för BEKANT och från 63 cm till 127 
cm för IDÅSEN sitt-/ståskrivbord. 
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Kombinationer

Höj- och sänkbart. Med BEKANT sitt/ståbord kan du höja och 
sänka arbetshöjden elektriskt mellan 65-125 cm, så att du alltid 
får en ergonomisk arbetsställning. Genom att byta mellan att 
sitta och stå rör du på kroppen så att du både mår och kan 
arbeta bättre.
Denna kombination (160×80 cm)

Bordsskiva i vit 
med underrede för sitt/stå i svart eller vit 4.295:-

Bordsskiva i svartbetsad askfaner, vitlaserad ekfaner, 
linoleum blå
med underrede för sitt/stå i svart eller vit 4.595:-

Generös arbetsplats. IDÅSEN bordsskiva ger en generös ar-
betsplatsyta och låter dig sitta på bekvämt avstånd från datorn.
Denna kombination (160×80 cm)

Bordsskiva i svart eller brun 
med underrede i beige eller mörkgrå 2.495:-

Ergonomisk arbetsplats. BEKANT med svängd bordsskiva ger 
stöd åt handleder och underarmar när du skriver och avlastar 
axlarna under långa arbetsdagar. 
Denna kombination (160×110 cm)

Bordsskiva i vit 
med underrede för sitt/stå i svart eller vit 5.795:-

Bordsskiva i svartbetsad askfaner, vitlaserad ekfaner, 
linoleum blå 
med underrede för sitt/stå i svart eller vit 5.995:-

Justerbart och flexibelt. Med IDÅSEN sitt/stå skrivbord kan 
du justera höjden elektriskt från 63 till 127 så att du alltid får en 
ergonomisk arbetsställning. Genom att byta mellan att sitta och 
stå rör du på kroppen så att du både mår och kan arbeta bättre.
Använd appen “Desk control” för att spara dina personliga 
bordsinställningar.
Denna kombination (120×70 cm)

Bordsskiva i svart eller brun
med underrede för sitt/stå i beige eller mörkgrå 4.995:-
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Kombinationer

Justerbart och flexibelt. Med RODULF sitt/ståbord kan du höja 
och sänka arbetshöjden elektriskt mellan 65-125 cm, så att du 
alltid får en ergonomisk arbetsställning. Genom att byta mellan 
att sitta och stå rör du på kroppen så att du både mår och kan 
arbeta bättre.

Denna kombination (140×80 cm)

Bordsskiva i grå
med underrede för sitt/stå i vit 3.495:-

Justerbart och flexibelt. SKARSTA Du kan enkelt justera 
höjden på skrivbordet mellan 70 och 120 cm genom att veva på 
handtaget och få den bästa ställningen för att stå eller sitta. 
När du varierar mellan att sitta och stå håller du kroppen i 
rörelse och både mår och arbetar bättre. 

Denna kombination (120×70 cm)

Bordsskiva i beige eller i vitt
med underrede för sitt/stå i vit 2.195:-

Mötesplats. TOMMARYD och IDÅSEN mötes och konferensbord 
ger dig flexibiliteten att planera och inreda din arbetsyta enligt 
dina behov. Du kan placera borden för möten och kreativa 
workshops, fokuserat på individuellt arbete eller teamwork.
Du kan snabbt och enkelt flytta om borden och anpassa din 
lösning när behoven förändras på kontoret. 

Denna kombination (130x70x75 cm)

TOMMARYD bord ljusgrå 1.495:-
TOMMARYD bord vitlaserad ekfaner/antracit 1.295:-

TOMMARYD bord vitlaserad ekfaner/vit 1.295:-
TOMMARYD bord antracit 1.495:-
TOMMARYD bord vit 1.195:-

Denna kombination (130x70x105 cm)
TOMMARYD barbord ljusgrå 1.695:-
TOMMARYD barbord antracit 1.695:-
TOMMARYD barbord vit 1.395:-
TOMMARYD barbord vitlaserad ekfaner/antracit 1.495:-
TOMMARYD barbord vitlaserad ekfaner/vit 1.395:-

Denna kombination (140x70x75 cm)
IDÅSEN bord brun/mörkgrå 1.495:-
IDÅSEN bord svart/mörkgrå 1.495:-
IDÅSEN bord brun/beige 1.495:-
IDÅSEN bord svart/beige 1.495:-

Denna kombination (140x70x105 cm)
IDÅSEN barbord brun/mörkgrå 1.995:-
IDÅSEN barbord svart/mörkgrå 1.995:-
IDÅSEN barbord brun/beige 1.995:-
IDÅSEN barbord svart/beige 1.995:-
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Grundläggande kombinationer

THYGE

Storlek 160×80 cm
Bordsskiva i vit med underrede och ben  
i silverfärg 999:-

IDÅSEN

Storlek 120×70 cm 160×80 cm
Bordsskiva i brun eller svart 
med underrede i beige eller mörkgrå 1.995:- 2.495:- 
med sitt/stå underrede i beige eller mörkgrå 4.995:- 5.495:-

RODULF

Storlek 140×80 cm
Bordsskiva i grå 
med underrede för sitt/stå i vit 3.495:-

SKARSTA

Storlek 120×70 cm 160x80 cm
Bordsskiva i beige eller vit 
med underrede i vit 2.195:- 2.495:-
 

TOMMARYD

Storlek 130×70×75 cm 130×70×105 cm

Bordsskiva i vit, ljusgrå, antracit eller vitlaserad ekfaner

 med underede i vit, ljusgrå eller antracit 1.195:- 1.395:-

IDÅSEN

Storlek 140×70×75 cm 140×70×105 cm

Bordsskiva i brun eller svart 
med underrede i beige eller mörkgrå 1.495:- 1.995:-
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Alla delar och priser

BEKANT
BEKANT bordsskiva hörn höger 160×110 ×1,6 cm. 
Komplettera med BEKANT underrede för hörnskiva 160x110 
eller BEKANT underrede för sitt/stå hörnskiva 160x110
Vit 502.530.28 795:-
Vitlaserad ekfaner 203.662.82 995:-
Svartbetsad askfaner 803.662.84 995:-
Linoleum blå 303.662.86 995:-

BEKANT bordsskiva hörn vänster 160×110×1,6 cm. 
Komplettera med BEKANT underrede för hörnskiva 160x110 
eller BEKANT underrede för sitt/stå hörnskiva 160x110.  
Vit 102.530.25 795:-
Vitlaserad ekfaner 403.662.76 995:-
Svartbetsad askfaner 003.662.78 995:-
Linoleum blå 603.662.80 995:-

BEKANT bordsskiva 160×80×1,6 cm. Komplettera med 
BEKANT underrede för bordsskiva 160x80 eller BEKANT 
underrede för sitt/stå bordsskiva 160x80. 
Vit 002.532.38 695:-
Vitlaserad ekfaner 003.663.01 995:-
Svartbetsad askfaner 603.663.03 995:-
Linoleum blå 103.663.05 995:-

BEKANT bordsskiva 140×60×1,6 cm. Komplettera med 
BEKANT underrede för bordsskiva 140x60. 
Vit 202.553.21 595:-
Vitlaserad ekfaner 703.662.94 895:-
Svartbetsad askfaner 203.662.96 895:-

BEKANT bordsskiva 120×80×1,6 cm. Komplettera med 
BEKANT underrede för bordsskiva 120x80 eller BEKANT 
underrede för sitt/stå bordsskiva 120x80. 
Vit 602.531.84 595:-
Vitlaserad ekfaner 903.662.88 895:-
Svartbetsad askfaner 503.662.90 895:-

BEKANT underrede för hörnskiva 160×110 cm. 
Komplettera med BEKANT hörnskiva 160x110. Du kan 
montera bordsskivan på en höjd som passar dig, eftersom 
benen är justerbara mellan 65-85 cm. Maxvikt: 100 kg. 
Vit 102.529.74 1.200:-
Svart 502.529.67 1.200:-

BEKANT underrede för bordsskiva 160×80 cm. 
Komplettera med BEKANT bordsskiva 160x80. Du kan 
montera bordsskivan på en höjd som passar dig, eftersom 
benen är justerbara mellan 65-85 cm. Maxvikt: 100 kg
Vit 902.529.08 1.000:-
Svart 302.529.06 1.000:-

BEKANT underrede för bordsskiva 140×60 cm. 
Komplettera med BEKANT bordsskiva 140x60. Du kan 
montera bordsskivan på en höjd som passar dig, eftersom 
benenär justerbara mellan 65-85 cm. Maxvikt: 100 kg 
Vit 902.553.27 900:-
Svart 302.553.25 900:-

BEKANT underrede för bordsskiva 120×80 cm. 
Komplettera med BEKANT bordsskiva 120x80. Du kan 
montera bordsskivan på en höjd som passar dig, eftersom 
benen är justerbara mellan 65-85 cm. Maxvikt: 100 kg.
Vit 302.529.11 900:-
Svart 102.529.12 900:-

BEKANT underrede för sitt/stå hörnskiva. Komplettera 
med BEKANT hörnskiva höger eller vänster 160x110. Du kan 
höja och sänka arbetshöjden elektriskt mellan 65-125 cm, 
så att du alltid får en ergonomisk arbetsställning. Maxvikt: 
70 kg. 
Vit 702.529.71 5.000:-
Svart 902.529.70 5.000:-

BEKANT underrede för sitt/stå bordsskiva 160 cm. 
Komplettera med BEKANT bordsskiva 160×80. Du kan 
höja och sänka arbetshöjden elektriskt mellan 65-125 cm. 
Maxvikt: 70 kg
Vit 002.552.56 3.600:-
Svart 502.552.54 3.600:-

 

BEKANT underrede för sitt/stå bordsskiva 120 cm.  
Komplettera med BEKANT bordsskiva 120×80. Du kan höja 
och sänka arbetshöjden elektriskt mellan 65-125 cm, så att 
du alltid får en ergonomisk arbetsställning. Maxvikt: 70 kg. 
Vit 902.552.52 2.900:-
Svart 302.552.50 2.900:-
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Alla delar och priser

THYGE
THYGE bordsskiva 160×80 cm. Komplettera med underre-
det THYGE för bordsskiva 160x80 cm.
Vit 602.937.74 449:-

THYGE ram för bordsskiva 160×80. Komplettera med 
bordsskivan THYGE 160x80 cm.
Silver 502.937.79 550:-

IDÅSEN
IDÅSEN bordsskiva 120×70 cm. Komplettera med IDÅSEN 
underrede för bordsskiva 120 cm.
Brun 503.821.91 695:-
Svart 204.038.78 695:-

IDÅSEN bordsskiva 160×80 cm. Komplettera med IDÅSEN 
underrede för bordsskiva 160 cm.
Brun 403.609.91 1.195:-
Svart 604.038.81 1.195:-

IDÅSEN underrede för sitt/stå bordsskiva 120 och 
160 cm. Komplettera med IDÅSEN bordsskiva 120 och 
160 cm. Du kan enkelt justera höjden på skrivbordet mellan 
63 och 127 cm genom att använda handtaget och få den 
bästa positionen både för att stå och sitta.
Beige 802.995.34 4.300:-
Mörkgrå 003.207.23 4.300:-

IDÅSEN underrede för bordsskiva 120 och 160 cm. 
Komplettera med IDÅSEN bordsskiva 120 och 160 cm. Du 
kan montera bordsskivan på en höjd som passar dig, efter-
som benen går att justera mellan 62 och 76 cm.
Beige 003.609.88 1.300:-
Mörkgrå 803.979.16 1.300:-

SKARSTA
SKARSTA bordsskiva 120×70 cm. Komplettera med un-
derredet SKARSTA.
Vit 204.585.59 400:-
Beige 004.585.60 400:-

SKARSTA bordsskiva 160×80 cm. Komplettera med un-
derredet SKARSTA.
Vit 704.585.66 700:-
Beige 504.585.67 700:-

SKARSTA underrede för sitt/stå bordsskiva 120×70 eller 
160×80. Komplettera med SKARSTA bordsskiva. Du kan 
enkelt justera höjden på skrivbordet mellan 70 och 120 cm 
genom att veva på handtaget och få den bästa ställningen 
för att stå eller sitta.
Vit 004.585.55 1.795:-

RODULF
RODULF bordsskiva 140×80 cm. Komplettera med RODULF 
underrede.
Grå 504.643.04 700:-

RODULF underrede för sitt/stå bordsskiva 140x80. 
Komplettera med RODULF bordsskiva. Du kan höja och 
sänka arbetshöjden elektriskt mellan 65-125 cm, så att du 
alltid får en ergonomisk arbetsställning.
Vit 604.642.90 2.795:-

TOMMARYD
TOMMARYD bordsskiva 130×70 cm, höjd 2,2,cm. 
Komplettera med TOMMARYD underrede för bordsskiva 
130 cm.
Antracit 904.160.14 845:-
Ljusgrå 404.160.16 845:-
Vit 604.838.25 545:-
Vitlaserad ekfaner 804.737.74 645:-

TOMMARYD underrede för bordsskiva 130 cm.

Antracit höjd 75 cm 504.141.92 650:-
Ljusgrå, höjd 75 cm 504.298.10 650:-
Vit, höjd 75 cm 404.868.20 650:-

Antracit höjd 105 cm 104.298.88 850:-
Ljusgrå, höjd 105 cm 504.298.91 850:-
Vit, höjd 105 cm 604.868.19 850:-
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Alla delar och priser

Bordstillbehör
EILIF avskärmning för skrivbord 80×48cm. Skärmen ska-
par en tyst och behaglig arbetsmiljö genom att ge avskild-
het och absorbera ljud. Avskärmningen är enkel att montera 
på skrivbordet med hjälp av den medföljande skruvtvingen. 
Grå 004.669.37 395:-
Mörkgrå 204.669.36 395:-
Blå 004.827.69 395:-

EILIF avskärmning för skrivbord 160×48cm. Skärmen 
skapar en tyst och behaglig arbetsmiljö genom att ge 
avskildhet och absorbera ljud. Avskärmningen är enkel 
att montera på skrivbordet med hjälp av den medföljande 
skruvtvingen. 
Grå 704.669.34 795:-
Mörkgrå 804.669.38 795:-
Blå 204.827.95 795:-

EILIF avskärmning, fristående 80×150cm. Skärmar av och 
reducerar bakgrundsljud vilket gör det enklare att fokusera 
och att prata i telefon utan att bli störd av omgivningen.
Grå 404.669.35 995:-
Mörkgrå 604.669.39 995:-
Blå 204.827.97 95:-

EILIF avskärmning för skrivbord 120×48cm. 

Grå 404.710.60 595:-
Mörkgrå 304.710.65 595:-
BLå 704.827.93 595:-

EILIF avskärmning, fristående 140×48cm. 

Grå 204.710.61 695:-
Mörkgrå 804.710.63 695:-
Blå 5044.827.94 695:-

EILIF stöd till avskärmning 40×30cm.

Svart 804.687.96 295:-
Vit 004.687.95 295:-

KVISSLE brevkorg. Du kommer enkelt åt dina papper 
eftersom facken går att dra ut. Korkskiktet i botten håller 
dina papper på plats. Går även att ställa upp, om du hellre 
vill förvara dina papper vertikalt
Vit 701.980.31 199:-

NORDMÄRKE trådlös laddare. Ø8,5 cm. Du kan enkelt 
ladda din smartphone trådlöst. Om telefonen stöder trådlös 
laddning placera den på laddningsplattan. Du kan bygga in 
den här trådlösa laddaren i en valfri möbel för att den ska 
passa dina behov perfekt.
Svart/kork 204.721.12     149:-
Vit/kork 804.721.14     149:-

FIXA 5-hålsågssats. Hjälper dig att snabbt och enkelt göra 
hål för kranar, kablar eller trådlösa laddare.

203.023.32 69:-

   
KVISSLE tidskriftssamlare, set om 2. Enkel att dra ut och 
lyfta eftersom tidskriftsamlaren har handtag.
Vit 602.039.57 99:-

KOPPLA grenuttag 30×6 cm, sladdlängd 3m. Du kan ladda 
din smartphone, dator och annan utrustning samtidigt,
eftersom grenuttaget har 4 separata uttag och 2 USB-portar. 
Vit 902.808.26 149:-
Svart 204.642.54 169:-
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Förvaring

GALANT BEKANT

HÄLLANIDÅSEN 

Professionellt och personligt 
Välj mellan GALANT, BEKANT, IDÅSEN och HÄLLAN för 
att hitta din personliga lösning för dina behov. Dessa har 
tagits fram för att passa alla professionella kontor, både 
vad gäller smarta funktioner och hög kvalitet. Du kan till 
exempel välja mellan olika höjder och bredder, förvaring 
med endast lådor eller en kombination av dokumentför-
varing och lådhurtsar. Du kan även använda många av 
delarna i serien som rumsavdelare, ett bra sätt att skapa 
ett lugnt hörn att arbeta i. 

All förvaring på kontoret 
Allt från pärmar och papper till skrivare och datorer – 
för att inte tala om sladdar och kablar. Våra serier löser 
många viktiga och vanliga förvaringsbehov på kontoret. 
GALANT har inbyggd ventilation och kabelhantering så 
att du inte behöver oroa dig för att den elektriska utrust-
ningen ska bli för varm.  HÄLLAN förvaring är designade 
som moduler, så du kan använda en eller flera för att 
skapa kombinationer som passar ditt behov. Förvara allt 
från handväskan, laddare och plånbok till viktiga papper. 
De flesta av BEKANT och IDÅSEN förvaring har hjul vilket 
underlättar om du behöver din arbetsplats till någon 
annat när du har jobbat klar. Med ROTHULT smart-lås 
kan du förvara dina viktiga saker säkert i BEKANT och 
IDÅSEN.

Testade för ett långt, hårt arbetsliv 
Alla förvaringsenheter har testats för kontorsbruk och 
de uppfyller kraven på säkerhet, hållbarhet och stabilitet 
som anges i följande standarder: EN 14073, EN14074, 
ANSI/ BIFMA x5.9 and ISO-7170. 
Det innebär att serien har genomgått ett antal kräv- 
ande tester. Vi har till exempel sett till att ytorna håller 
för tungt slitage och att alla lådor och skjutdörrar glider 
mjukt även efter lång användning. Dessutom är många 
av enheterna i serien konstruerade för att kunna använ-
das som rumsavdelare.  

Design
BEKANT och GALANT förvaring: Karl Malmvall,  
Eva Lilja Löwenhielm
HÄLLAN och IDÅSEN: Jon Karlsson 

Skötselråd
Rengör med en trasa fuktad med mild tvållösning.

 

 
Läs mer i garantibroschyren.

Med ROTHULT smartlås kan du låsa BEKANT och 
IDÅSEN förvaring med ditt bank-/kreditkort eller 
smartphone som stöder NFC/RFID.
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Så här kombinerar du

GALANT lås – bra att veta

11 2 43

GALANT

BEKANT

HÄLLAN

IDÅSEN
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GALANT Kombinationer
Totalmått: Bredd×Djup×Höjd. 

En enkel enhet kan bidra med tillräcklig förvaring för begrän-
sade utrymmen eller utgöra grunden till en större förvar-
ingslösning om dina behov ändras. Bygg på höjden med en 
påbyggnadsdel, så utnyttjar du väggarna optimalt och sparar 
plats på golvet.
Totalmått: 80×45×160 cm.

Denna kombination  
i vitlaserad ekfaner 4.195:- (192.851.64)

Kombinera både öppen och stängd förvaring - visa eller dölj 
dina saker efter behov.
Totalmått: 160×45×200 cm.
Denna kombination  
i vitlaserad ekfaner 6.295:- (092.853.10)

Maximal förvaring. 2 lådenheter med 4 lådor i var samt 2 påbyg-
gnadsdelar - gör det enkelt att förvara viktiga papper samtidigt 
som du har en öppen förvaring. 
Totalmått: 160×45×160 cm.

Denna kombination 
i svartbetsad askfaner 8.390:- (092.850.70)

Kombinera både öppen och stängd förvaring - visa eller dölj 
dina saker efter behov.
Totalmått: 320×45×120 cm.

Denna kombination i vit 5.580:- (892.857.83)
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Totalmått: Bredd×Djup×Höjd 

BEKANT kombinationer

Kombinera med ben och ROTHULT smart lås. Utrymme bakom 
hyllplanen gör det enkelt att samla och leda sladdar och kablar 
till sladd-uttaget på baksidan.
Totalmått: 41×45×101 cm.

Denna kombination i nät/vit 2.195:- (192.868.18)

Rulla den dit du behöver den. Du kan även använda den som 
receptionsdisk, eftersom arbetsytan är så generös. 
Totalmått: 61×45×101 cm.

Denna kombination i nät/vit 2.295:- (092.825.47)

Perfekt storlek för att passa under skrivbordet. Går att sitta på 
och görs lätt om till en extrastol för dina gäster.
Totalmått: 41×45×61 cm.

Denna kombination i nät/svart 1.295:- (492.824.23)

Flexibel förvaring på hjul som även kan användas som extra-
stol för dina gäster. Med ROTHULT smart lås förvarar du dina 
personliga saker säkert.
Totalmått: 41×45×61 cm.

Denna kombination i nät/svart 1.495:- (892.868.05)



16

IDÅSEN kombinationer
Totalmått: Bredd×Djup×Höjd.

Om du delar din förvaring med en rumskompis eller kollegor på 
jobbet, kan du hålla dina personliga saker säkra i lådorna med 
ROTHULT smart lås. Du kan också dölja  dokument och annat 
bakom dörrarna.
Totalmått: 80×47×119 cm.

Denna kombination i blå 2.195:- (592.872.03)

Hurtsen placeras enkelt där du behöver den då en är försedd 
med hjul. Med ROTHULT smart lås förvarar du dina personliga 
saker säkert.
Totalmått: 42×47×61 cm.

Denna kombination i mörkgrå 1.195:- (192.872.76)

I vitrinskåp skyddar du dina saker från damm och visar upp det 
du är stolt över. Skjutdörrar ger dig större möbleringsyta efter-
som de inte tar någon plats när du öppnar. Utrymmet bakom 
hyllplanen gör det enkelt att samla att leda sladdar och kablar 
till sladduttaget på baksidan. Den här förvaringen är godkänd 
för offentligt bruk.
Totalmått: 240×45×280 cm.

Denna kombination i beige 5.990:- (2×803.609.51)

Hög förvaring ger dig mycket förvaringsutrymme på liten 
golvyta. Med ROTHULT smart lås förvarar du dina personliga 
saker säkert.
Totalmått: 42×47×172 cm.

Denna kombination i beige 1.995:- (292.872.14)
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HÄLLAN kombinationer
Totalmått: Bredd×Djup×Höjd.

HÄLLAN förvaring med dörrar. Perfekt kombination för små 
utrymmen i ditt hem eller på ditt kontor. Du kan komplettera 
med nya skåp när du vill. Går att låsa med ett vanligt hänglås.
Totalmått: 45×47×117 cm

Denna kombination i vit 999:- (792.493.28)

HÄLLAN förvaring med dörrar.
Perfekt kombination för små utrymmen i ditt hem eller på ditt 
kontor. Du kan komplettera med nya skåp när du vill. Går att 
låsa med ett vanligt hänglås
Totalmått: 45×47×167 cm

Denna kombination i vit 1.099:- (892.494.03)

HÄLLAN förvaring med dörrar.
De här skåpen kan du kombinera som du vill och skapa exakt 
den lösning du behöver, på kontoret eller hemma. Du kan köpa 
olika storlekar så du kan förvara allt från nycklar till handväskor. 
Går att låsa med ett vanligt hänglås. 
Totalmått: 90×47×167 cm

Denna kombination i vit 2.548:- (992.495.20)

HÄLLAN förvaring med dörrar.
Perfekt kombination för små utrymmen i ditt hem eller på ditt 
kontor. Du kan komplettera med nya skåp när du vill. Går att 
låsa med ett vanligt hänglås. 
Totalmått: 45×47×142 cm

Denna kombination i vit 1.049:- (592.494.09)
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HÄLLAN kombinationer
Totalmått: Bredd×Djup×Höjd.

HÄLLAN förvaring med dörrar.
De här skåpen kan du kombinera som du vill och skapa exakt 
den lösning du behöver, på kontoret eller hemma för att förvara 
din personliga saker eller viktiga papper. Du kan komplettera 
med nya skåp när du vill. Går att låsa med ett vanligt hänglås. 
Totalmått: 90×47×167 cm

Denna kombination i vit 2.198:- (192.494.06) 

HÄLLAN förvaring med dörrar.
Perfekt kombination för små utrymmen när du villbygga på 
höjden. Du kan komplettera med nya skåp när du vill. Går att 
låsa med ett vanligt hänglås.
Totalmått: 45×47×167 cm

Denna kombination i vit 1.449:- (492.493.96)

HÄLLAN förvaring med dörrar.
Allt på ett ställe. Lås in din väska, plånbok, nycklar och doku-
ment enkelt med ett hänglås. Du kan komplettera med nya 
skåp när du vill. 
Totalmått: 90×47×167 cm

Denna kombination i vit 2.898:- (892.493.99)
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Förvaring – alla delar och priser

GALANT
GALANT hylla 80×120 cm, D45 cm. D45 cm. Maxvikt/hyll-
plan 30kg. Kan kompletteras med GALANT påbyggnadsdel 
80×80. 2 flyttbara hyllplan medföljer. 
Vit 403.651.92 995:-
Vitlaserad ekfaner 203.651.88 1.295:-
Svartbetsad askfaner 803.651.90 1.295:-

GALANT påbyggnadsdel 80×80 cm, D40 cm. Maxvikt/hyll-
plan 30kg. Kan endast användas med GALANT hurts med 
lådor 80×80, hylla 80×80/80×120 och GALANT jalusiskåp 
80x80/80x120. Vi rekommenderar att du förankrar möbeln 
i väggen med medföljande tippskydd. 1 st fast hyllplan 
medföljer. 
Vit 402.064.76 500:-
Vitlaserad ekfaner 903.644.25 700:-
Svartbetsad askfaner 503-644-27 700:-

GALANT påbyggnadsdel 160×80 cm, D40 cm. Maxvikt/hyll-
plan 30kg. Kan endast användas till GALANT skåp med skjut-
dörrar 160x80/160x120. Vi rekommenderar att du förankrar 
möbeln i väggen med medföljande tippskydd.
2 st fasta hyllplan medföljer. 
Vit 402.115.95 1.200:-
Vitlaserad ekfaner 603.644.17 1.300:-
Svartbetsad askfaner 403.644.18 1.300:-

GALANT hurts med lådor 80×80 cm, D45 cm. 
Mjukstängande lådor. Flyttbara lådavskiljare. Kan komplet-
teras med GALANT påbyggnadsdel 80×80. Du väljer en egen 
kod till kombinationslåset. 
Vit 903.651.61 2.995:-
Vitlaserad ekfaner 703.651.57 3.495:-
Svartbetsad askfaner 303.651.59 3.495:-

GALANT skåp med skjutdörrar 160×120 cm, D45 cm.  
Maxvikt/hyllplan 30kg. Mjukstängande dörrar. Sladduttag 
på baksidan. Kan kompletteras med GALANT påbyggnads-
del 160×80. 4 st flyttbara hyllplan medföljer. Du väljer en 
egen kod till kombinationslåset. 
Vit 303.651.35 4.495:-
Vitlaserad ekfaner 803.651.33 4.995:-
Svartbetsad askfaner 203.651.31 4.995:-

GALANT skåp med dörrar 80×120 cm, D45 cm. Maxvikt/
hyllplan 30kg. Mjukstängande dörrar. Sladduttag på 
baksidan. Kan kompletteras med GALANT påbyggnadsdel 
80×80. 2 st flyttbara hyllplan medföljer.
Vit 103.651.41 1.795:-
Vitlaserad ekfaner 903.651.37 1.995:-
Svartbetsad askfaner 503.651.39 1.995:-

GALANT mappskåp 51×120 cm, D45 cm. Mjukstängande 
lådor. Den här möbeln måste förankras i väggen med hjälp 
av medföljande beslag. 3 st lådor för hängmappar gör det 
lätt att sortera och förvara viktiga papper. Komplettera med 
SUMMERA hängmapp. Du väljer en egen kod till kombina-
tionslåset. 
Vit 803.651.85 2.295:-
Vitlaserad ekfaner 303.651.78 2.795:-
Svartbetsad askfaner 303.651.83 2.795:-

GALANT lådhurts på hjul  45×55 cm, D60 cm. 
Mjukstängade lådor. Du väljer en egen kod till kombina-
tionslåset.

Vit 103.651.55 1.495:-
Vitlaserad ekfaner 803.651.52 1.795:-
Svartbetsad askfaner 603.651.53 1.795:-

HÄLLAN
HÄLLAN skåp 45×50 cm, D47 cm. De här skåpen kan du 
kombinera som du vill och skapa exakt den lösning du be-
höver, på kontoret eller hemma. Du kan köpa olika storlekar 
så du kan förvara allt från nycklar till handväskor. Skåpet går 
att låsa med ett vanligt hänglås så du kan förvara dina saker 
säkert. Ben till enskilt skåp säljes separat. Benen passar alla 
skåpsstorlekar. Denna möbel skall förankras i väggen. 
Vit 503.637.29 450:-

HÄLLAN skåp 45×75 cm, D47 cm. De här skåpen kan du 
kombinera som du vill och skapa exakt den lösning du be-
höver, på kontoret eller hemma. Du kan köpa olika storlekar 
så du kan förvara allt från nycklar till handväskor. Skåpet 
går att låsa med ett vanligt hänglås så du kan förvara dina 
saker säkert. Ben till skåp säljes separat. Denna möbel skall 
förankras i väggen.
Vit 403.636.21 500:-

HÄLLAN benpar 45×28 cm, D2 cm.

Vit 103.636.32 99:-
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BEKANT
BEKANT förvaringsmöbel 41×61 cm, D45 cm. Komplettera 
med BEKANT hjul eller ben. Kan också användas som extra 
sittplats för en kort stund. 
Nät/vit 903.629.83 1.145:-
Nät/svart 503.629.99 1.145:- 

BEKANT förvaringsmöbel 41×101 cm, D45 cm. Komplettera 
med BEKANT hjul eller ben. Kan också användas för korta 
möten då det finns plats för kablar bakom hyllplanet och 
lådan. 
Nät/vit 403.629.85 1.845:-
Nät/svart 503.630.03 1.845:- 

BEKANT förvaringsmöbel 61×101 cm, D45 cm. Komplettera 
med BEKANT hjul eller ben. Kan också användas som recep-
tiondisk tack vare storleken på topplattan
Nät/vit 703.629.84 2.145:-
Nät/svart 803.630.06 2.145:- 

BEKANT hjul 4 st, bygghöjd 12 cm. Ø8 cm. 

Vit 203.724.57 150:-
Svart 903.724.54 150:-

BEKANT ben 4 st, Ø3 cm, H12cm.

Vit 803.724.64 150:-
Svart 403.724.61 150:-

BEKANT hylla 121×134 cm, D45 cm. 

Vit 603.735.01 2.995:-
Svart 103.734.95 2.995:-

IDÅSEN
IDÅSEN lådhurts på hjul 42×61 cm, D47 cm. Hjul gör det 
enkelt att rulla in förvaringen under ditt skrivbord eller runt 
i rummet. 
Beige 103.207.27 995:-
Mörkgrå 303.609.82 995:-
Gyllenbrun 503.979.13 995:-

IDÅSEN skåp med dörrar och lådor 80×119 cm, D47 cm.  
Skall förankras i väggen. 
Beige 303.207.26 1.995:-
Blå 403.609.72 1.995:-

IDÅSEN  högskåp med dörrar och lådor 45×172 cm, 
D47 cm. Skall förankras i väggen.
Beige 503.207.25 1.795:-
Blå 303.609.77 1.795:-

IDÅSEN  vitrinskåp med skjutdörrar 120×140cm, D45 cm. 
Skall förankras i väggen.
Beige 803.609.51 2.995:-

Förvaring – alla delar och priser
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Förvaring – alla delar och priser

ROTHULT smartlås, 1 st. Det nyckellösa smarta låset gör 
det enkelt och säkert att förvara personliga saker. Du låser 
det med de medföljande huvudnyckelkorten – och kan vara 
säker på att bara du har tillgång till dina ägodelar. 2 huvud-
nyckelkort medföljer. Passar serien BEKANT och IDÅSEN.
Vit 003.597.39 200:-

KVISSLE brevkorg. 32×25×32 cm. Du kommer enkelt åt dina 
papper eftersom facken går att dra ut. Korkskiktet i botten 
håller dina papper på plats. Går även att ställa upp, om du 
hellre vill förvara dina papper vertikalt. 

Vit 701.980.31 199:-

KVISSLE tidskriftssamlare set om 2. Enkel att dra ut och 
lyfta eftersom tidskriftsamlaren har handtag.
Vit 602.039.57 99:-

KVISSLE tidningsställ för vägg. 34×46×9 cm. Du kan hänga 
tidningsstället på väggen, på sidan av en förvaringsmöbel 
eller liggandes i en låda.
Vit 901.980.30 199:-

SUMMERA hängmapp, 16-pack. A4-papper passar.
Mönstrad 202.522.66 149:-

 

SUMMERA lådinsats med 6 fack, 44×37 cm, H3 cm. 
Lådinsatser gör det lättare att organisera små saker i en 
stor låda.
Antracit 202.224.58 59:-
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Kontorsstolar

Kontorstolar som matchar dig perfekt 
Vi har bekväma kontorsstolar som passar alla dina be-
hov – snurrstolar till skrivbordet, besöksstolar och stolar 
till konferensbordet. De finns i flera olika stilar, färger 
och material, så det är lätt att hitta en stol som matchar 
dig och ditt kontor perfekt.  

Våra kontorsstolar finns med både enkla och avancerade 
funktioner. Börja med att fundera över vad du gör och 
hur mycket av din arbetstid du sitter. Arbetar du heltid 
kanske du behöver en stol med fler justerbara funktion-
er så att du kan variera din sittposition. Har du särskilda 
behov, som att du t.ex. vill ha avlastning för ryggen eller 
stöd för dina armar och axlar? Vilken stil gillar du? Låt 
svaren på dessa frågor vägleda dig fram till den perfekta 
kontorsstolen för just dig.  

Klarar en hård arbetsdag  
Våra professionella stolar har testats för kontorsbruk 
och uppfyller kraven på säkerhet, hållbarhet och sta-
bilitet som anges i följande standarder: EN 1335-2 och 
ANSI/ BIFMA x5.1-2002 för skrivbordsstolar samt EN1022, 
EN15373 och ANSI/BIFMA x5.1-2002 för konferensstolar. 

Det innebär att stolarna har genomgått många olika 
tester och svåra utmaningar. Vi har t.ex. byggt stolarna 
så att de passar både europeiska och amerikanska 
dimensionskrav, utsatt dem för tung belastning och 
testat tåligheten hos varje del upp till 300 000 gånger. 
Allt detta har vi gjort för att de ska vara bekväma att 
sitta i, säkra att använda och kunna tåla heltidsjobb vid 
skrivbordet i många år.

Läs mer i garantibroschyren.
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Bra att veta

Kroppen är gjord för att röra sig. Variera din arbets-
ställning - sitt, stå och luta dig under arbetspasset.  

13

4

5

6

Sitta

1. Om du sitter i rätt höjd får både rygg och ben det stöd de 
behöver. Dina ben ska vara vinklade i 90 grader när fötterna 
ligger mot golvet. Delar du stolen med andra? Sitsen är höj- 
och sänkbar så att alla kan sitta bekvämt, oavsett längd.

2. Det spelar ingen roll om du är kort eller lång. Med en juster-
bar sits eller ett höj- och sänkbart ryggstöd kan du få exakt 
det stöd som dina ben och din rygg behöver. 

3. En stol med gungfunktion gör det enkelt att ändra sittposi-
tionen, oavsett om gungfunktionen sitter i sitsen, i ryggstö-
det eller både och. Låst position eller behagligt motstånd? 
Justera gungfunktionen så att den passar dina rörelser och 
din vikt. Med rätt inställning sitter du stabilare och får mer 
stöd när du gungar framåt eller bakåt. 

4. Trötthet känns ofta först i ryggslutet. En stol med inbyggt 
svankstöd ger stöd och avlastar ryggen.

5. Armstöd avlastar både armar och axlar. Armstöden bör sitta 
på ungefär samma höjd som bordsskivan för optimalt stöd. 
Se till att armstödet inte hindrar dig från att komma nära 
skriv-bordet eller att din arbetsställning begränsas.

6. När man har suttit vid skrivbordet en stund kan det vara 
skönt att luta sig tillbaka och ändra ställning ett ögonblick. 
Med ett nackstöd på stolen kan huvud och nacke också 
slappna av.

Luta sig

Ett sitt/stå stöd möjliggör en posititon mellan sittande och 
stående, det är perfekt när du har ett höj- och sänkbart 
skrivbord.

• Ger rörelsefrihet för övre och nedre delen av kroppen.
• Aktiverar och stärker kroppens centrala muskler.
• Ger dig en öppen hållning som förbättrar blodcirkulation och 

ämnesomsättning.

Stå

Glöm inte att stå upp emellanåt. Växla mellan sittande och 
stående är bra för dig eftersom det ökar cirkulation och produk-
tivitet. Se våra höj- och sänkbara bord, de är perfekta för att 
växla mellan sittande, lutande och stående.
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Bra att veta

Justerbar sitthöjd; för en bekväm sittställ-
ning oavsett kroppslängd.

Justerbart sittdjup; enkelt att anpassa för 
mer stöd till lår och rygg.

Höj- och sänkbart ryggstöd; som ger stöd 
till svanken och avlastar ryggen.

Låsbar gungfunktion; för ökat stöd i olika 
sittpositioner.

Justerbar gungfunktion; anpassar mot-
ståndet efter dina rörelser och din vikt.

Synkroniserad gungfunktion i sits och 
ryggstöd; stolen följer dig när du lutar dig 
framåt eller bakåt.

Viktkompenserad gungfunktion; Du kan 
luta dig bakåt med perfekt balans, eftersom 
gungmekanismen automatiskt anpassar 
motståndet till din vikt och rörelse.

Reglerbara armstöd på djupet;  justera 
efter dina behov.

Kontorsstolar bör stanna där du lämnar dem och inte rulla iväg 
på egen hand. Därför sätter vi säkerhetshjul på våra stolar. 
Hjulen har en inbyggd, tryckkänslig låsmekanism så att de rul-
lar fritt och enkelt när du sitter på stolen – och som låser sig när 
du står upp. Uppmärksamma även att de svängbara hjulen inte 
rullar när de är låsta, men kan fortfarande glida på golvet om 
stolen skjuts.

Säkerhetshjul
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LÅNGFJÄLL kontorsstol, 5 ben med hjul. Sits B53×D41 cm. 
Testad för 110 kg. En arbetsstol med lätt svängda linjer, nog-
grant detaljarbete i sömnaden och lättanvänd mekanik som 
är dold under sitsen för designens skull.
Gunnared beige/svart 891.775.66 1.395:-
Gunnared beige/vit 192.523.66 1.395:-
Gunnared blå/svart 191.775.79 1.395:-
Gunnared blå/vit 492.523.79 1.395:-
Gunnared mörkgrå/svart 291.775.74 1.395:-
Gunnared mörkgrå/vit 492.523.84 1.395:-
Gunnared ljus brunrosa/svart 192.610.78 1.395:-
Gunnared ljus brunrosa/vit 492.523.98 1.395:-

  

LÅNGFJÄLL kontorsstol med högrygg, 5 ben med hjul. Sits 
B53×D41 cm. Testad för 110 kg. En arbetsstol med lätt sväng-
da linjer, noggrant detaljarbete i sömnaden och lättanvänd 
mekanik som är dold under sitsen för designens skull.
Gunnared beige/svart 491.776.29 1.495:-
Gunnared beige/vit 092.524.80 1.495:-
Gunnared blå/svart 891.776.65 1.495:-
Gunnared blå/vit 292.525.11 1.495:-
Gunnared mörkgrå/svart 791.776.42 1.495:-
Gunnared mörkgrå/vit 392.525.15 1.495:-
Gunnared ljus brunrosa/svart 792.610.99 1.495:-
Gunnared ljus brunrosa/vit 992.525.41 1.495:-

  

LÅNGFJÄLL armstödspar. Avlastar armar och axlar. Passar 
LÅNGFJÄLL kontorsstol.
Svart 503.205.65 200:-
Vit 703.205.69 200:-

ALEFJÄLL kontorsstol. Sits B51×D42 cm. Testad för 110 kg. 
Justerbar höjd 45-56 cm. En ergonomisk kontorsstol med 
traditonellt utseende.  

Glose svart 703.674.58 2.795:-
Grann beige 503.086.86 2.795:-
Grann gyllenbrun 404.199.82 2.795:-

    

Kontorsstolar
FLINTAN arbetsstol. Sits B46x49 cm. Testad för 110kg. 
Justerbar sits 45-58 cm. Du kan luta dig bakåt med perfekt 
balans, eftersom gungmekanismen automatiskt anpassar 
motståndet till din vikt och rörelse. Klädseln är lätt att hålla 
ren eftersom den är avtagbar och maskintvättbar. Hjulen är 
klädda med gummi som rullar mjukt på alla typer av golv. 
Kan kompleteras med FLINTAN armstöd.
 

Svart 104.890.28 529:-
Beige 203.368.36 529:-

   

FLINTAN armstödspar. Avlastar armar och axlar. Passar till 
FLINTAN arbetsstol.

Svart  104.890.33 100:-
Beige 704.922.02 100:-

MARKUS kontorsstol. Sits B53×D47 cm. Testad för 110 kg. 
Justerbar höjd 48–57 cm. Denna stol är testad och godkänd 
för kontorsbruk. Gummiklädda hjul som passar alla typer av 
golv medföljer.  Design: Henrik Preutz.
Glose svart 401.031.00 1.995:-
ViIssle mörkgrå 702.611.50 1.695:-

   

JÄRVFJÄLLET kontorsstol. Sits B52×D46 cm. Testad för 110 
kg. Justerbar höjd 45–56 cm. Ryggstödets nätmaterial släp-
per igenom luft till ryggen under långa sittpass. Din rygg får 
det stöd den behöver tack vare att sittdjupet går att justera 
och att stolen har inbyggt svankstöd.

Glose svart 903.635.53 2.195:-
Gunnared beige 704.199.52 1.695:-
Gunnared blå 203.635.99 1.695:-

Gunnared mörkgrå 303.635.94 1.695:-

   

JÄRVFJÄLLET armstödspar. Avlastar armar och axlar. 
Passar JÄRVFJÄLLET  kontorsstol.
Svart 103.086.69 300:-
Vit 204.294.30 300:-

HATTEFJÄLL kontorsstol. Sits B50×D40 cm. Testad för 110 
kg. Justerbar höjd 41-52 cm. De mjukt svängda linjerna 
förstärks av sydda detaljer – och är både snälla mot kroppen 
och trevliga att se på.
Gunnared beige 003.086.84 1.995:- 
Gunnared mellangrå 103.413.34 1.995:-  
Gunnared ljus brunrosa 203.413.43 1.995:- 
Smidig svart 004.283.18 2.695:-

    

HATTEFJÄLL armstödspar. Avlastar armar och axlar.  
Passar HATTEFJÄLL kontorsstol. 
Vit 303.413.47 300:-
Svart 004.294.26 300:-

Alla delar och priser
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TROLLBERGET aktivt sitt-/ståstöd. Testad för 110 kg. 
Justerbar höjd 66–80 cm. Ger en aktiv sittposition som 
förbättrar din hållning.

Glose svart 803.793.47 995:-
Grann beige 003.882.61 995:-

LIDKULLEN aktivt sitt-/ståstöd. Testad för 110 kg. 
Justerbar höjd 59–81 cm. Ger en aktiv sittposition som 
förbättrar din hållning.

Gunnared mörkgrå 304.457.74 799:-
Gunnared beige 004.183.76 799:-

Konferensstolar
STOLJAN konferensstol. Sits. Sits B44×D44×H46 cm. Testad 
för 110 kg. Stol som går att stapla och därför tar mindre 
plats att förvara när de inte används, max 7 st kan staplas.

Svart 099.074.51 379:-
Vit/svart 899.074.52 379:-

FJÄLLBERGET konferensstol. Sits B42×D40 cm. Testad för 
110 kg. Justerbar höjd 43–56 cm. Formpressad rygg och 
armstöd gör stolen både komfortabel och elegant. 

Svartbetsad askfaner/ 
Gunnared mörkgrå 004.852.43 1.795:-
Vitlaserad ekfaner/ 
Gunnared ljusbeige 803.964.22 1.795:-

FJÄLLBERGET konferensstol, 5 ben med hjul. Sits 
B42×D40 cm. Testad för 110 kg. Justerbar höjd 43–56 cm. 
Formpressad rygg och armstöd gör stolen både komforta-
bel och elegant.

Svartbetsad askfaner/ 
Gunnared mörkgrå 203.964.20 1.995:-
Vitlaserad ekfaner/ 
Gunnared ljusbeige 204.852.42 1.995:-

MULLFJÄLLET konferensstol, 5 ben med hjul. Sits B54xD45 
cm. Testad för 110kg. Justerbar sits 47-59 cm. Inbyggt 
svankstöd och avtagbar klädsel som går att tvätta i maskin 
samtidigt som den perfekta passformen gör att den sitter 
lika snyggt som en fast klädsel.

NAGGEN beige 004.724.91 1.495:-

NAGGEN mörkgrå 804.724.92 1.495:-

MULLFJÄLLET armstöd. Avlastar armar och axlar. Passar 
MULLFJÄLLET konferensstol.

NAGGEN beige 604-724-93 200:-
NAGGEN mörkgrå 404.724.94 200:-

SÄRNA konferensstol, Sits B40×D42 cm. Stolar som går 
att stapla och därför tar mindre plats att förvara när de inte 
används. Högdensitetsskum av bra kvalitet gör att stolen 
behåller sin komfort under många år.

Svart 894.168.64 349:-
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Leverans Click & collect Öppet köp
Vi erbjuder snabba leveranser till ditt 
hem eller ditt företag. Du kan också väl-
ja att hämta din beställning på valt IKEA  
varuhus eller annat utlämningställe.

Spara tid nästa gång du handlar. Gör 
din beställning online och hämta på valt 
IKEA varuhus.

Vi har öppet köp i 365 dagar som en 
extra hjälp till dig om du skulle ångra 
dig eller om det inte riktigt blev som du 
tänkt dig. Öppet köp ger dig pengarna 
tillbaka om du returnera en oanvänd 
produkt med originalkvitto eller origi-
nalfraktsedel. 

Ibland behöver du bara lite hjälp för att göra verklighet av din 
dröm. Därför erbjuder vi olika typer av service som kan hjälpa 
dig på vägen. Kanske behöver du bara hjälp med en mindre del 
av arbetet – eller någon som kan göra hela jobbet åt dig.

Du är alltid välkommen att kontakta oss så sätter vi ihop ett 
servicepaket som passar just dina behov. Men ju mer du väljer 
att göra själv, desto billigare blir det förstås. Och ju mer du ber 
oss ta hand om, desto mindre arbete blir det för dig. 

Service

Här är några av de servicetjänster du kan beställa på ditt IKEA 
varuhus. Läs mer på IKEA.se/service

Juli 2021

Planering och rådgivning
Våra företagsinredare skapar en kreativ, 
funktionell och prisvärd lösning, med 
omtanke om människor och miljö vi ger 
dig personlig hjälp med företagsinredn-
ing en- online, på varuhest eller i era 
lokaler
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