
สินค้าบางชิ้นในภาพอาจไม่มีวางโชว์ในสโตร ์กรุณาติดต่อพนักงานเพื่อสอบถามเพิ่มเติม 
หรอืดูในเว็บไซต์ IKEA.co.th ส่วนรายละเอียดข้อมูลสินค้า สามารถดไูด้ในป้ายราคา 
และจากเว็บไซต์ (สินค้าท่ีจ�าหน่ายยังไมไ่ด้ประกอบ)

  

เก้าอ้ีท�างานท่ีเหมาะเจาะลงตัว
การเลือกเก้าอ้ีท�างานท่ีเหมาะสมนัน้ไมย่าก เพยีงคณุเขา้ใจความต้องการของตนเอง 
อยา่งถ่องแท้ ลองนกึดวูา่คณุท�ากิจกรรมใดบา้งขณะนัง่เก้าอ้ี เชน่ ใชค้อมพวิเตอร ์ 
วาดรูป ท�ารายการค่าใชจ้า่ย ลองคิดครา่วๆ วา่คณุใชเ้วลาท�ากิจกรรมเหล่านัน้นานเท่าไร  
เก้าอ้ีปรบัความสงูได้แบบธรรมดาอาจใหค้วามสบายท่ีเหมาะกับการใชน้ัง่เพยีงชัว่ครู ่ 
แต่ถ้าเป็นการนัง่ท�างานประจ�า คณุอาจต้องเลือกแบบท่ีปรบัได้หลายสว่น เพื่อชว่ยให้
เปล่ียนท่านัง่ได้ นอกจากน้ี ลองนกึดวูา่คณุยงัมคีวามต้องการใดเป็นพเิศษหรอืไม ่ 
เชน่ อยากผอ่นคลายสว่นแผน่หลัง อยากไดท่ี้เท้าแขนเพื่อรองรบัน�้าหนักแขนและไหล่  
เก้าอ้ีสไตล์ไหนท่ีคณุชอบ ค�าตอบของค�าถามเหล่านีจ้ะชว่ยใหค้ณุเลือกเก้าอ้ีท�างาน 
ท่ีเหมาะสมท่ีสดุได้

รบัมอืกับงานหนักได้สบาย 
เก้าอ้ีท่ีผา่นการรบัรองส�าหรบัใชใ้นส�านกังานนัน้ มคีณุสมบติัตรงตามขอ้ก�าหนด 
ด้านสรรีะศาสตร์ ์ความมัน่คงแขง็แรง และความทนทาน เรารูเ้รื่องนีดี้ เพราะเราไดท้ดสอบ
เก้าอ้ีด้วยวธิทีรหดต่างๆ เชน่ เราแบง่ขนาดเก้าอ้ีตามขอ้ก�าหนดของยุโรปและอเมรกิา  
แล้ววางน�้าหนักตามท่ีก�าหนดลงไปกวา่ 300,000 ครัง้ เพื่อทดสอบความทนทาน 
ของทกุชิน้สว่นเพื่อใหม้ัน่ใจวา่เก้าอ้ีของเราจะนัง่สบาย ปลอดภัย ทนทาน ใชน้ัง่ท�างาน 
ได้นานหลายปี

คูม่อืการเลือกซื้อ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในรายละเอียด 
การรบัประกันเก้าอ้ีรุน่
MARKUS/มารก์ุส  
TROLLBERGET/โทรลเบเรยีต 
LÅNGFJÄLL/ลองฟแยล  
HATTEFJÄLL/ฮัตเตฟแยลล์ 
FJÄLLBERGET/ฟแยลเบเรยีต 
ALEFJÄLL/อาเลฟแยลล์ 
JÄRVFJÄLLET/ ยารฟ์เฟยีเลท  
และ FLINTAN/ฟลินตัน

เก้าอ้ีท�างาน
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ข้อควรรู้

เมื่อนัง่
1. ควรมีพื้นท่ีใหเ้หยยีดขา และหนัซ้ายหนัขวาได้ 90 องศา สะโพกและเข่า 

ควรท�ามุมกันประมาณ 95 - 100 องศา เท้าวางราบไปกับพื้น ถ้าต้องแบ่ง
เก้าอ้ีใชกั้บคนอ่ืนๆ เก้าอ้ีท่ีใหเ้ราปรบัความสูงของท่ีนัง่ได้ น่าจะเป็นตัวเลือก
ท่ีเหมาะท่ีสุด

2. ส่วนสูงไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการนัง่ท�างาน เก้าอ้ีท่ีปรบัได้ทัง้ 
ความลึกท่ีนัง่และความสูงของพนักพิง จะชว่ยรองรบัแผ่นหลังและขา 
ของเราได้ตามท่ีสรรีะรา่งกายต้องการ

3. เก้าอ้ีท่ีสามารถปรบัเอนได ้ไม่ว่าปรบัเอนเบาะนัง่หรอืพนักพิง  
หรอืปรบัเอนทัง้สองส่วน ก็ชว่ยใหป้รบัเปล่ียนท่านัง่ได้ง่าย

4. แผ่นหลังส่วนล่างเป็นส่วนแรกในรา่งกายท่ีจะรูส้ึกเมื่อยล้า เมื่อต้องนัง่ 
หรอือยูใ่นอิรยิาบถเดิมนานๆ เก้าอ้ีท่ีพนักพิงออกแบบมาใหร้องรบั 
แผ่นหลังส่วนล่างได้ด ีจะชว่ยคลายอาการตึงเครยีดของกล้ามเนื้อส่วนนี้
และชว่ยใหนั้ง่สบายยิ่งขึ้น

5. ท่ีพักแขนชว่ยลดอาการตึงท่ีแขนและไหล่ ท่ีพักแขนซึ่งปรบัระดับได้ 
จะรองรบัอวยัวะสองส่วนน้ีได้ดียิ่งขึ้น เพราะปรบัใหพ้อดีกับส่วนสูง 
ของเราไดโ้ดยเฉพาะ ท่ีพักแขนท่ีด ีไม่ควรยื่นขวางท�าใหเ้ราไมส่ามารถเล่ือน
เก้าอ้ีเข้ามาชดิโต๊ะได ้และไม่ควรเป็นอุปสรรคในการเคล่ือนไหว 
และเปล่ียนอิรยิาบถของเรา

6. หลังจากนัง่ไปสักพัก อาจต้องเอนหลัง แล้วเปล่ียนท่าทางสักหน่อย 
เพื่อผ่อนคลายรา่งกาย เก้าอ้ีท่ีมหีมอนรองศีรษะจะรองรบัตัง้แต่ชว่งคอ  
ไล่ไปจนถึงศีรษะได้ด ีและท�าใหก้ล้ามเนื้อส่วนนีไ้ด้รบัการผ่อนคลาย 
อย่างเหมาะสม

เมื่อยนืพิงเก้าอ้ี
เก้าอ้ีก่ึงนัง่ก่ึงยืนใหเ้ราเปล่ียนอิรยิาบถมาท�างานในท่าก่ึงนัง่ก่ึงยืนได ้ยิ่งถ้าได้
ใชคู้่กับโต๊ะท�างานท่ีปรบัความสูงได้ด้วยแล้ว ความสบายก็จะยิ่งทวคีณู

• ท�าใหร้า่งกายทัง้ส่วนบนและส่วนล่างเคล่ือนได้อย่างอิสระ
• ท�าใหก้ล้ามเนื้อแกนกลางล�าตัวแข็งแรงขึ้น
• ท�างานในอิรยิาบถท่ีเอ้ือใหเ้ลือดไหลเวยีนดีและอัตราการเผาผลาญเพิ่มขึ้น

เมื่อยนื
แม้จะอยูใ่นระหว่างท�างาน ก็ควรต้องยืนบ้าง อย่าเอาแต่นัง่อย่างเดียว  
การสลับสับเปล่ียนระหว่างการนัง่การยืน ชว่ยใหร้ะบบไหลเวยีนโลหติ 
ท�างานได้ด ีและยังชว่ยใหเ้ราเองท�างานได้มากขึ้นด้วย โต๊ะท่ีปรบัความสูงได้
เป็นค�าตอบของการนัง่ท�างานอย่างถูกลักษณะ เพราะปรบัโต๊ะใหสู้งพอดี 
กับทัง้ท่ายืนและท่านัง่ได้

ธรรมชาติรา่งกายของคนเราออกแบบมาเพื่อใหเ้คล่ือนไหวและท�ากิจกรรม
ต่างๆ โต๊ะท�างานของเราจึงควรออกแบบใหส้อดคล้องกับธรรมชาติของ
รา่งกาย ใหเ้รานัง่ ยืน พิง และเปล่ียนอิรยิาบถระหว่างท�างานได้เรื่อยๆ
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ข้อควรรู้

ล้อพรอ้มกลไลล็อก

เบาะนั่งปรับระดับสูงต�่าได้ เพื่อความสบายในการนัง่ 
ปรบัใหเ้หมาะกับความสูงของผู้นัง่ได้

เบาะนั่งปรับความลึกได้ เพื่อรองรบัต้นขา 
และแผ่นหลังได้เป็นอย่างดี

พนักพิงปรับความสูงได้ เพื่อรองรบับัน้เอว  
และชว่ยผ่อนคลายความเมื่อยล้าของแผ่นหลังได้ดี

ปรับเอนและล็อกค้างในต�าแหน่งท่ีต้องการได้  
เพื่อใหน้ัง่ท่าต่างๆ ได้อย่างมัน่คงยิ่งขึ้น

มีกลไกปรับเอนท่ีเพิ่มหรือลดความฝืดได้  
เพื่อใหเ้หมาะกับการเคล่ือนไหวและน�้าหนักตัว

เบาะนั่งและพนักพิงปรับเอนพร้อมกันได้  
เก้าอ้ีจะปรบัเอนรองรบักับทุกจังหวะการเคล่ือนไหว 
ของคณุ ไม่ว่าจะเอนตัวไปด้านหน้าหรอืด้านหลัง

ระบบชดเชยน�้าหนัก เก้าอ้ีปรบัเอนอัตโนมติั 
ตามน�้าหนักตัวของผู้นัง่เพื่อใหร้า่งกายอยูใ่นท่า 
ท่ีเหมาะสมเมื่อเอนตัวไปด้านหลัง

ท่ีเท้าแขนปรับความลึกได้ เพื่อใหเ้หมาะกับการใช้งาน

เก้าอ้ีนัง่ท�างานควรตัง้อยู่กับท่ี ไมล่ื่นไถลไปไหนเสียในระหว่างท่ีเราลุกขึ้น  
ล้อเก้าอ้ีท�างานของเราจึงมีกลไกล็อกในตัวท่ีไวต่อแรงกดทับ เก้าอ้ีจึงไมเ่ล่ือน
ไปมาเมื่อลุกขึ้นยืน และปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อนัง่
แม้กลไกล็อกจะชว่ยใหเ้ก้าอ้ีไมเ่ล่ือนไถลจากท่ี แต่หากได้รบัแรงผลัก เก้าอ้ีก็ยัง
ไถลจากต�าแหน่งเดิมได้เชน่กัน
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สนิค้าและราคา

เก้าอ้ีหมุน
เก้าอ้ีหมุน FLINTAN/ฟลินตัน เบาะนัง่ขนาด ก47×ล48 ซม. รบัน�้าหนัก
ได้สงูสดุ 110 กก. ปรบัความสงูได้ 47–60 ซม. มกีลไกปรบัเอนอัตโนมติั 
สามารถติดท่ีวางแขน NOMINELL/โนมเินลล์ เพิม่ได้ ล้อหุม้ยาง เรยีบล่ืน 
ไมส่ะดดุบนพื้นทกุประเภท ออกแบบโดย Henrik Preutz 
VIssle สีด�า 003.368.42 3,250  บาท
VIssle สเีทา 003.368.37 3,250  บาท

   

ท่ีวางแขน NOMINELL/โนมเินลล์ บรรเทาความเมื่อยล้าบรเิวณ 
แขนและไหล่ ใชร้ว่มกับเก้าอ้ีหมุน FLINTAN/ฟลินตัน
สดี�า 702.002.70 950  บาท

เก้าอ้ีหมุน MARKUS/มารก์สุ เบาะนัง่ขนาด ก53×ล47 ซม.  
รองรบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. ปรบัความสงูได้ 48–57 ซม.  
ผา่นการทดสอบและรองรบัวา่ใชใ้นส�านักงานได้ ล้อหุม้ยาง เรยีบล่ืนไมส่ะดดุ
บนพื้นทกุประเภท ออกแบบโดย Henrik Preutz
Glose สดี�า 501.372.08 4,990  บาท
VIssle สเีทาเขม้ 502.611.51 4,590  บาท

   

เก้าอ้ีหมุน JÄRVFJÄLLET/ยารฟ์เฟยีเลท เบาะนัง่ขนาด ก52×ล46 ซม. 
รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. ปรบัความสงูได้ 45–56 ซม. พนักพงิท�าจาก
ผา้ตาขา่ยจงึระบายอากาศได้ดีเมื่อต้องนัง่นานๆ เบาะนัง่ปรบัความลึกได ้
เพื่อใหเ้หมาะกับสรรีะรา่งกายและพนักพงิรองรบัหลังสว่นล่างได้ดียิง่ขึ้น
Glose สดี�า 103.635.52 8,490  บาท
Gunnared สเีบจ 504.199.53 7,990  บาท
Gunnared สนี�้าเงิน 603.636.01 7,990  บาท

Gunnared สเีทาเขม้ 003.635.95 7,990  บาท

   

ท่ีวางแขน JÄRVFJÄLLET/ยารฟ์เฟยีเลท บรรเทาความเมื่อยล้าบรเิวณ
แขนและไหล่ ใชร้ว่มกับเก้าอ้ีหมุน JÄRVFJÄLLET/ยารฟ์เฟยีเลท
สดี�า 803.636.24 1,000  บาท
สขีาว 004.294.31 1,000  บาท

เก้าอ้ีหมุน HATTEFJÄLL/ฮัตเตฟแยลล์ เบาะนัง่ขนาด ก50×ล40 ซม.  
รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. ปรบัความสงูได้ 41-52 ซม. เก้าอ้ีส�านักงาน 
ถกูหลักสรรีะศาสตร ์เบาะโค้งเล็กน้อย

Gunnared สเีบจ 003.202.28 8,990  บาท
Gunnared สมีเีดียมเกรย์ 803.413.35 8,990  บาท
Gunnared light สนี�้าตาลอมชมพูอ่อน 003.413.44 8,990  บาท
Smidig สดี�า 804.283.19 9,990  บาท

   

ท่ีวางแขน HATTEFJÄLL/ฮัตเตฟแยลล์ บรรเทาความเมื่อยล้าบรเิวณ 
แขนและไหล่ ใชร้ว่มกับเก้าอ้ีหมุน HATTEFJÄLL/ฮัตเตฟแยลล์ 
สขีาว 804.294.27 1,000  บาท
สดี�า 103.413.48 1,000  บาท

เก้าอ้ีหมุน LÅNGFJÄLL/ลองฟแยล 5 ขา พรอ้มล้อเล่ือน เบาะนัง่ขนาด 
ก53×ล41 ซม. รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. เก้าอ้ีส�านักงานเบาะโค้งเล็ก
น้อยนัง่สบาย ตะเขบ็เยบ็อยา่งประณีต และมกีลไกลปรบัเก้าอ้ีท่ีใชง่้าย 
ซอ่นอยูใ่ต้เบาะ เพื่อคงความสวยของดีไซน์
Gunnared สเีบจ/ด�า 691.775.67 5,000  บาท
Gunnared สเีบจ/ขาว 992.523.67 5,000  บาท
Gunnared สนี�้าเงิน/ด�า 391.775.78 5,000  บาท
Gunnared สนี�้าเงิน/ขาว 292.523.80 5,000  บาท
Gunnared สเีทาเขม้/ด�า 991.775.75 5,000  บาท
Gunnared สเีทาเขม้/ขาว 192.523.85 5,000  บาท
Gunnared สนี�้าตาลอมชมพูอ่อน/ด�า 992.610.79 5,000  บาท
Gunnared สนี�้าตาลอมชมพูอ่อน/ขาว 292.523.99 5,000  บาท

  

เก้าอ้ีหมุนพนักพงิสงู LÅNGFJÄLL/ลองฟแยล 5 ขา พรอ้มล้อเล่ือน 
เบาะนัง่ขนาด ก53×ล41 ซม. รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. เก้าอ้ีส�านักงาน
เบาะโค้งเล็กน้อยนัง่สบาย ตะเขบ็เยบ็อยา่งประณีต และมกีลไกลปรบัเก้าอ้ี 
ท่ีใชง่้ายซอ่นอยูใ่ต้เบาะ เพื่อคงความสวยของดีไซน์
Gunnared สเีบจ/ด�า 691.776.28 5,800  บาท
Gunnared สเีบจ/ขาว 892.524.81 5,800  บาท
Gunnared สนี�้าเงิน/ด�า 591.776.62 5,800  บาท
Gunnared สนี�้าเงิน/ขาว 092.525.12 5,800  บาท
Gunnared สเีทาเขม้/ด�า 191.776.40 5,800  บาท
Gunnared สเีทาเขม้/ขาว 192.525.16 5,800  บาท
Gunnared สนี�้าตาลอมชมพูอ่อน/ด�า 392.611.00 5,800  บาท
Gunnared สนี�้าตาลอมชมพูอ่อน/ขาว 792.525.42 5,800  บาท

  

ท่ีวางแขน LÅNGFJÄLL/ลองฟแยล บรรเทาความเมื่อยล้าบรเิวณ 
แขนและไหล่ ใชร้ว่มกับเก้าอ้ีหมุน  LÅNGFJÄLL/ลองฟแยล
สดี�า 303.205.66 800  บาท
สขีาว 503.205.70 800  บาท

เก้าอ้ีหมุน ALEFJÄLL/อาเลฟแยลล์ เบาะนัง่ขนาด ก51×ล42 ซม.  
รองรบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. ปรบัความสงูได้ 45-56 ซม.  
เก้าอ้ีส�านักงานออกแบบตามหลักสรรีะศาสตร ์ใหล้คุสวยสไตล์ดัง้เดิม

Glose สดี�า 503.674.59 9,990  บาท
Grann สเีบจ 603.202.25 9,990  บาท
Grann สนี�้าตาลทอง 204.199.83 9,990  บาท

   

เก้าอ้ีก่ึงนั่งก่ึงยืน TROLLBERGET/โทรลเบเรียต รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 
110 กก. ปรบัความสงูได้ 66–80 ซม. เบาะนัง่มกีลไกปรบัเอียงชว่ยใหน้ัง่ 
ในท่าท่ีสามารถขยบัไปมาได้สะดวก

Glose สดี�า 803.882.57 3,490  บาท
Grann สเีบจ 803.882.62 3,490  บาท

เก้าอ้ีก่ึงนั่งก่ึงยืน LIDKULLEN/ลีดคุลเลน รบัน�้าหนักได้สงูสดุ  
110 กก. ปรบัความสงูได้ 59–81 ซม. เบาะนัง่มกีลไกปรบัเอียงท่ีชว่ยใหค้ณุ
นัง่ในท่าท่ีสามารถขยบัไปมาได้สะดวก 
Gunnared สเีทาเขม้ 904.457.85 2,790  บาท
Gunnared สเีบจ 804.457.81 2,790  บาท
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เก้าอ้ีประชุม
เก้าอ้ีประชุม STOLJAN/สตลูยอน เบาะผา้ฝ้ายผสมใยโพลีเอสเตอร ์ 
หุม้โพลียูรเีทน ขนาด ก44×ล44×ส46 ซม. รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก.  
ซอ้นเก็บได้เมื่อไมใ่ชง้าน ไมเ่ปลืองพื้นท่ี ซอ้นเก็บได้ไมเ่กิน 7 ตัว
สดี�า 699.074.67 1,150  บาท

เก้าอ้ีหมุน LÅNGFJÄLL/ลองฟแยล 4 ขา เบาะนัง่ขนาด ก53×ล41 ซม. 
รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. เก้าอ้ีส�าหรบัแขกเบาะโค้งเล็กน้อย นัง่สบาย 
ตะเขบ็เยบ็อยา่งประณีต และมกีลไกลปรบัเก้าอ้ีท่ีใชง่้ายซอ่นอยูใ่ต้เบาะ  
เพื่อคงความสวยของดีไซน์
Gunnared สเีบจ/ด�า 391.749.66 3,590  บาท
Gunnared สเีบจ/ขาว 292.522.95 3,590  บาท
Gunnared สนี�้าเงิน/ด�า 691.749.79 3,590  บาท
Gunnared สนี�้าเงิน/ขาว 392.523.09 3,590  บาท
Gunnared สเีทาเขม้/ด�า 491.749.75 3,590  บาท
Gunnared สเีทาเขม้/ขาว 292.522.76 3,590  บาท
Gunnared สนี�้าตาลอมชมพูอ่อน/ด�า 392.610.01 3,590  บาท
Gunnared สนี�้าตาลอมชมพูอ่อน/ขาว 692.523.40 3,590  บาท

   

เก้าอ้ีหมุนพนักพงิสงู LÅNGFJÄLL/ลองฟแยล 4 ขา เบาะนัง่ขนาด 
ก53×ล41 ซม. รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. เก้าอ้ีส�าหรบัแขกเบาะโค้งเล็ก
น้อย นัง่สบาย ตะเขบ็เยบ็อยา่งประณีต และมกีลไกลปรบัเก้าอ้ีท่ีใชง่้าย 
ซอ่นอยูใ่ต้เบาะ เพื่อคงความสวยของดีไซน์
Gunnared สเีบจ/ด�า 791.750.54 4,390  บาท
Gunnared สเีบจ/ขาว 892.523.44 4,390  บาท
Gunnared สนี�้าเงิน/ด�า 191.751.13 4,390  บาท
Gunnared สนี�้าเงิน/ขาว 992.523.48 4,390  บาท
Gunnared สเีทาเขม้/ด�า 691.750.64 4,390  บาท
Gunnared สเีทาเขม้/ขาว 192.523.52 4,390  บาท
Gunnared สนี�้าตาลอมชมพูอ่อน/ด�า 492.611.52 4,390  บาท
Gunnared สนี�้าตาลอมชมพูอ่อน/ขาว 492.523.60 4,390  บาท

  

เก้าอ้ีประชุม FJÄLLBERGET/ฟแยลเบเรียต เบาะนัง่ขนาด 
ก42×ล40 ซม. รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. ปรบัความสงูได้ 43–56 ซม. 
พนักพงิและท่ีวางแขนท�าจากไม ้ออกแบบใหโ้ค้งเล็กน้อย ทัง้นัง่สบาย 
และสวยมสีไตล์
วเีนียรไ์วท์โอ๊ค/ 
Gunnared สเีบจอ่อน 604.062.76 6,490  บาท

เก้าอ้ีประชุม FJÄLLBERGET/ฟแยลเบเรียต 5 ขาพรอ้มล้อเล่ือน  
เบาะนัง่ขนาด ก42×ล40 ซม. รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. ปรบัความสงูได้ 
43–56 ซม. พนักพงิและท่ีวางแขนท�าจากไม ้ออกแบบใหโ้ค้งเล็กน้อย  
ทัง้นัง่สบายและสวยมสีไตล์
วเีนียรแ์อชยอ้มสดี�า/ 
Gunnared สเีทาเขม้ 603.964.18 6,490  บาท
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เก้าอ้ีท�างาน
เก้าอ้ีท�างาน MOLTE/โมลเต เบาะนัง่ขนาด ก39×ล36 ซม. รบัน�้าหนัก
ได้สงูสดุ 110 กก. ปรบัความสงูได้ 4 ระดับ คือ 41,45,48 และ 51 ซม. 
ออกแบบโดย Lycke von Schantz
สเีทา 002.927.77 690  บาท

เก้าอ้ีหมุน SKÅLBERG/SPORREN สกวลเบรย/สปูรเ์รยีน  
เบาะนัง่ขนาด ก46×ล40 ซม. รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. ปรบัความสงูได้ 
42-54 ซม. ล้อเล่ือนหุม้ยาว เรยีบล่ืนไมส่ะดดุบนพื้นทกุประเภท
สดี�า 790.235.98 1,290  บาท
สดี�า/ขาว 090.236.05 1,290  บาท
สขีาว 490.236.13 1,290  บาท
สขีาว/ด�า 990.235.97 1,290  บาท

เก้าอ้ีหมุน LOBERGET/BLYSKÄR ลเูบเรยีต/บลือแควร ์เบาะนัง่ขนาด 
ก44×ล43 ซม. ปรบัความสงูได้ 43-54 ซม. ล้อเล่ือนออกแบบมา 
เพื่อใชง้านบนพื้นนุ่ม
สขีาว 593.318.66 890  บาท

เก้าอ้ีสตลู KULLABERG/คลุลาแบรย์ รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก.  
ปรบัความสงูได้ 46-69 ซม. มรีูส�าหรบัปรบัความสงูโดยไมต้่องหมุนเบาะนัง่ 
ออกแบบโดย Sarah Fager
สดี�า 303.636.50 1,590  บาท
ไมส้น/ด�า 903.636.52 1,590  บาท

 

เก้าอ้ีหมุน KULLABERG/คลุลาแบรย์ เบาะนัง่ขนาด ก42×ล39 ซม.  
รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. ปรบัความสงูได้ 44-55 ซม. ขาปรบัระดับได้ 
เก้าอ้ีจงึตัง้ได้มัน่คงแมพ้ื้นไมเ่รยีบเสมอกัน
สดี�า 703.255.19 1,990  บาท
ไมส้น/ด�า 903.203.42 1,990  บาท

เก้าอ้ีหมุน SVENBERTIL/BALSBERGET สเวนเบรท์ทิล/บอลสเ์บรเ์ยยีท 
เบาะนัง่ขนาด ก45×ล47 ซม. รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก.  
ปรบัความสงูได้ 40-50 ซม. 
สขีาว/ขาว 393.031.24 1,850  บาท
สดี�า/ขาว 193.031.01 1,850  บาท

เก้าอ้ีหมุน LEIFARNE/BALSBERGET เลฟารเ์น/บอลสเ์บรเ์ยยีท
เบาะนัง่ขนาด ก45×ล36 ซม. รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. 
สขีาว/ขาว 293.049.73 1,850  บาท
สเีขยีวมะกอก/ขาว 293.049.68 1,850  บาท
สเีหลืองเขม้/ขาว 193.049.64 1,850  บาท

เก้าอ้ีหมุน RENBERGET/เรยีนเบอรแ์ยต็ เบาะนัง่ขนาด ก49×ล42 ซม. 
รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. ปรบัความสงูได้ 45-57 ซม. มกีลไกปรบัเอน 
ท่ีเพิม่หรอืลดความฝืดได้ เพื่อใหเ้หมาะกับการเคล่ือนไหวและน�้าหนักตัว
Bomstad สดี�า 603.394.18 1,790  บาท

 

เก้าอ้ีหมุน MILLBERGET/มิลบาเรียต เบาะนัง่ขนาด ก52×ล45 ซม.  
รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. ปรบัความสงูได้ 45-58 ซม. มกีลไกปรบัเอน 
ท่ีเพิม่หรอืลดความฝืดได้ เพื่อใหเ้หมาะกับการเคล่ือนไหวและน�้าหนักตัว
Bomstad สดี�า 503.394.14 2,690  บาท
Kimstad สขีาว 003.394.16 2,690  บาท

      

เก้าอ้ีหมุน BLECKBERGET/เบลคเบเรียต เบาะนัง่ขนาด 
ก47×ล45 ซม. รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. ปรบัความสงูได้ 47-59 ซม.  
โฟมเนื้อแน่นคณุภาพดีท�าใหเ้ก้าอ้ีคงความนุ่มสบายได้ยาวนานหลายปี 
ออกแบบโดย Francis Cayouette
สเีบจ 503.586.38 1,990  บาท
สเีทาเขม้ 303.618.68 1,990  บาท
สแีดงเขม้ 504.645.25 1,990  บาท

 

เก้าอ้ีหมุน ÖRFJÄLL/เออร์ฟแยล เบาะนัง่ขนาด ก49×ล43 ซม.  
รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. ปรบัความสงูได้ 46-58 ซม. โฟมเนื้อแน่น
คณุภาพดีท�าใหเ้ก้าอ้ีคงความนุ่มสบายได้ยาวนานหลายปี ออกแบบโดย 
Sebastian Holmbäck และ Ulrik Nordentoft
Black/VIssle สดี�า 293.030.73 2,290  บาท
White/VIssle สนี�้าเงิน 793.030.37 2,290  บาท
White/VIssle สเีทาเขม้ 193.030.40 2,290  บาท
White/VIssle สเีหลืองเขม้ 693.030.47 2,290  บาท
White/VIssle สมีว่ง 493.030.67 2,290  บาท

เก้าอ้ีก่ึงนั่งก่ึงยืน NILSERIK/นิลเซียริค เสน้ผา่นศูนยก์ลางเบาะนัง่ 
35 ซม. รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. ปรบัความสงูได้ 51–71 ซม.  
ใหค้ณุนัง่ในท่าท่ีสามารถขยบัไปมาได้สะดวก
สดี�า/VIssle สดี�า 103.499.57 1,990  บาท
สขีาว/VIssle สเีทา 703.097.22 1,990  บาท

เก้าอ้ีหมุน LILLHÖJDEN/ลิลเฮยเดน เบาะนัง่ขนาด ก44×ล44 ซม.  
รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. ล้อหุม้ยาง เรยีบล่ืนไมส่ะดดุ ใชไ้ด้กับพื้น 
ทกุประเภท
Idemo สดี�า 502.214.00 2,290  บาท
Blekinge สขีาว 202.387.13 2,290  บาท
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เก้าอ้ีหมุน SKRUVSTA/สกรูฟสต้า เบาะนัง่ขนาด ก48×ล45 ซม.  
รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. ปรบัความสงูได้ 47–55 ซม. จ�าหน่ายพรอ้ม 
ล้อเล่ือนและขาเก้าอ้ี ล้อเล่ือนหุม้ยาง เรยีบล่ืนไมส่ะดดุบนพื้นทกุประเภท
IDHULT สดี�า 104.029.97 3,990  บาท
YSANE สขีาว 304.029.96 3,490  บาท
VIssle สเีทา 802.800.06 3,490  บาท

 

เก้าอ้ีหมุน ODGER/อูดเยยีร ์เบาะนัง่ขนาด ก68×ล68 ซม.  
รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 110 กก. ปรบัความสงูได้ 43–54 ซม. 
สขีาว/เบจ 003.952.71 3,990  บาท
สแีอนทราไซต์ 703.952.63 3,990  บาท

อุปกรณ์เสรมิ

 

แผ่นกันรอยบนพื้น KOLON/คูลอน ขนาด 120×100 ซม. ใชไ้ด้กับพื้น
เกือบทกุประเภท รวมทัง้พรมทอเรยีบ ยกเวน้พื้นไมก๊้อกและพื้นไมท่ี้มรีะบบ
ท�าความรอ้นใต้พื้น หากปูแผน่กันรอยบนพื้นนานเกินไป พื้นอาจเสยีหายได้ 
จงึควรยกแผน่กันรอยขึ้นเป็นประจ�าเพื่อระบายอากาศ

901.762.45 990  บาท

ท่ีวางเท้า DAGOTTO/ดาก็อตท ูขนาด ก38xย49xส15 ซม.  
ใหค้ณุนัง่ท�างานในท่าท่ีสบายท่ีสดุ ชว่ยลดการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อขา  
แผน่หลัง และต้นคอ

สดี�า 202.409.90 490  บาท
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