
Plats för jobb, surf och spel
Med serien MICKE får du maximalt med arbetsyta och  
förvaring – på en minimal yta. Alla delar har samma  
höjd och djup så de är enkla att använda tillsammans.  
Gör en funktionell och personlig kombination bestående  
av en eller flera arbetsplatser med kabelsamlare under 
bordsskivan och med effektiva och smarta förvarings- 
lösningar. Självklart kan du förändra eller komplettera  
kombinationen när du vill. Välj bara de delar du behöver  
och skräddarsy en lösning för dig och din dator. 

 
Design 
Henrik Preutz 
 
Bra att veta: 
Var noga med att 
följa instruktionerna 
för laddning av elek-
tronisk utrustning. Vi 
rekommenderar att du 
stänger av strömtill-
förseln när elektrisk 
utrustning lämnas 
obevakad under 
längre tidsperioder.

skrivbordsserie
MICKE
KÖPHJÄLP

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. 
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Liten är smart. 
MICKE skrivbord 73×50×75 cm får plats i vilket litet utrymme  
som helst. Med en lådhurts på hjul bredvid skrivbordet får du 
ännu mer arbetsyta och praktisk förvaring - allt på en yta  
mindre än 1 m²! 
Totalmått 108×50×75 cm.
Denna kombination 878:-

Bärbar eller stationär dator? 
Skrivbordet MICKE 105×50×75 cm har en inbyggd förvaringshurts 
med ett flyttbart hyllplan. Om du har en stationär dator kan du 
lätt göra plats för den inuti, medan påbyggnadsdelen tar hand om 
böcker, cd-skivor och andra favoritprylar.  
Totalmått 105×50×140 cm. 
Denna kombination 1.049:-

Alla delar och priser 
MICKE skrivbord* 73×50×75. Kabeluttag  
och förvaringsutrymme baktill. Ben kan mon-
teras till vänster eller höger. Maxvikt 50 kg.

Svartbrun 202.447.47 379:-
Vit 302.130.76 379:-

MICKE skrivbord* 105×50×75. Förvarings-
enheten kan monteras till vänster eller höger. 
Komplettera gärna med MICKE påbyggnadsdel 
hög. Maxvikt 50 kg.

Svartbrun 102.447.43 749:-
Vit 802.130.74 749:-

MICKE påbyggnadsdel hög 105×16×65. 
Magnetisk whiteboardtavla. Flyttbara hyllplan. 
Passar till MICKE skrivbord 105×50×75.

Svartbrun 501.800.27 300:-
Vit 901.800.25 300:-

MICKE skrivbord* 142×50×75. Kabeluttag 
och förvaringsutrymme baktill för sladdar. 
Ben kan monteras till vänster eller höger.  
Maxvikt 50 kg.

Svartbrun 602.447.45 799:-
Vit 902.143.08 799:-

MICKE hörnarbetsplats 100×100×142. 
Magnetisk whiteboardtavla. Flyttbara hyllplan.  
Passar skärmar upp till 22”. Ben kan monteras 
till vänster eller höger efter behov.

Vit 502.507.13 1.195:-

MICKE lådhurts på hjul* 35×50×75.  
Lådorna är måttanpassade till A4-papper.

Svartbrun 802.447.49 499:-
Vit 902.130.78 499:-

SUMMERA lådinsats med 6 fack i gummi. 
44×37×3. Lådinsatser gör det lättare att 
organisera små saker i en stor låda. Klipp och 
anpassa efter behov. 

Antracit 202.224.58 59:-

NORDMÄRKE USB-laddare. Ladda din 
telefon på ett enkelt och stilrent sätt. USB-
laddaren kan du lätt bygga in i en valfri möbel 
och garanterar att du alltid har laddning nära 
till hands.

Svart 904.425.84 129:-
Vit/kork 104.425.64 129:-

KOPPLA grenuttag. 30x6, sladdlängd 300m. 
Du kan ladda din smartphone, dator och an-
nan utrustning samtidigt, eftersom grenutta-
get har 4 separata uttag och 2 USB-portar. 

Vit 902.808.26 149:-

Bredd × Djup × Höjd i cm.

*Du kan placera möbeln var du vill i rummet 
eftersom den är ytbehandlad även 
på baksidan.
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