
Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti: kreipkitės į darbuotojus arba patikrinkite prekių 
likutį internete www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje ar IKEA interneto 
svetainėje. Visus baldus reikia surinkti.

Idealiai tinkanti darbo kėdė
Pasirinkti tinkamą darbo kėdę nesunku, jei žinai, ko nori. 
Svarbiausia, kad ji būtų patogi ir atitiktų poreikius. Kėdę 
galite rinktis, pavyzdžiui, atsižvelgdami į tai, kiek laiko ant jos 
praleisite: ilgas darbo valandas prie kompiuterio ar retkarčiais 
prisėsite keliasdešimčiai minučių, kad apmokėtumėte sąskaitas, 
paskaitytumėte naujienas internete. Jei kėdė bus naudojama 
trumpalaikiams reikalams, užteks paprastos keičiamo aukščio 
kėdės, o jei sėdėsite ant jos visą darbo dieną, verčiau rinkitės 
ypač patogią, su daugiau funkcijų ir reguliavimo galimybių. 
Ypatingi poreikiai, pavyzdžiui, įvairūs skausmai, greitai 
pavargstantis sprandas, nugara ir pan.), stiliaus klausimai –  
tai tie dalykai, į kuriuos taip pat atsižvelkite prieš įsigydami.

Ji ištvers daug sunkių darbo dienų
Įstaigų baldams keliamus reikalavimus atitinkanti IKEA kėdė 
yra ergonomiška, stabili, patvari ir ilgaamžiška – tai įrodyta 
bandymais. Vienas iš jų yra bandymas apkrova, kuriuo tikrinamas 
dalių patvarumas. Dar kėdės matuojamos pagal europinius ir 
amerikietiškus standartus, atliekami kitokie tyrimai. 
Taip įsitikiname, kad kėdės patogios, saugios, tvirtos ir tinkamai 
tarnaus jums darbe daug metų.

PIRKĖJO GIDAS

Apie sąlygas skaitykite kėdžių 
MARKUS, TROLLBERGET, 
LÅNGFJÄLL, HATTEFJÄLL, 
FJÄLLBERGET, ALEFJÄLL, 
JÄRVFJÄLLET, FLINTAN 
garantijų bukletuose.

BIURO KĖDĖS
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NAUDINGA ŽINOTI

ATSIRĖMIMAS / PASVIRIMAS Į PRIEKĮ
Turint reguliuojamo aukščio stalą svarbu išsirinkti ir 
atitinkamą sėdimąjį baldą. Pavyzdžiui, aukštą taburetę.  
Jos privalumai:

• Laisvai juda viršutinė ir apatinė kūno dalis.
• Dirba ir stiprėja pagrindiniai kūno raumenys.
• Kūno padėtis nevaržoma, yra visos galimybės judėti, 

todėl nesutrinka kraujotaka ir medžiagų apykaita.

STOVĖJIMAS
Reguliuojamo aukščio stalas idealiai tinka norint kuo 
dažniau kaitalioti kūno padėtį dirbant. Turint galimybę 
visą darbo laiką dirbti tai stovint, tai sėdint, sumažėja ligų 
tikimybė, nesutrinka kraujotaka, didėja produktyvumas.

SĖDĖJIMAS
1. Po stalu turi būti pakankamai vietos kojoms pilnai 

ištiesti ir pasukti jas į kairę arba dešinę pusę 90°. Sėdint 
padėjus abi pėdas ant grindų, jūsų klubai ir keliai turi 
sudaryti 95–100° kampą. Rinkitės reguliuojamo aukščio 
kėdę, jei dalinatės kėde su kitais žmonėmis.

2. Kėdė su keičiamo aukščio nugaros atlošu ir reguliuojama 
sėdimąja dalimi tiks bet kokio ūgio žmogui.

3. Keisti sėdėjimo pozą paprasta, kai kėdės atlošas, 
sėdimoji dalis arba abu pasižymi pasvirimo funkcija su 
galimybe užfiksuoti pasirinktoje padėtyje. Tai reiškia, 
kad kėdės atlošas gali būti tiek lankstus, tiek suteikti 
tvirtą atramą.

4. Nuovargį pirmiausia pajuntame juosmeninėje nugaros 
dalyje. Kėdė su pritvirtinta juosmens atrama puikiai jį 
mažina.

5. Remiantis į porankius, atsipalaiduoja rankos ir pečiai. 
Tam, kad suteiktų tinkamą atramą, jie turi būti viename 
aukštyje su stalu. Tačiau porankiai neturi trukdyti 
pristumti kėdę prie stalo tiek, kiek jums reikia, ir riboti 
judėjimo.

6. Ilgiau pasėdėjus ant kėdės, norisi pakeisti sėdėjimo 
padėtį, pavyzdžiui, atsiremti į atlošą. Jei kėdė su galvos 
atrama, atsilošus pailsės ne tik jūsų nugara, bet ir 
kaklas bei nugara.
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Žmogaus kūnas sukurtas judėti, todėl idealu būtų dažnai 
keisti kūno padėtį – dirbti tai sėdint, tai stovint, tai 
pasirėmus. 
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NAUDINGA ŽINOTI

Keičiamas sėdimosios dalies
aukštis – patogu įvairaus ūgio žmonėms.

Keičiamas sėdimosios dalies gylis –
dar geresnė atrama šlaunims ir nugarai.

Keičiamas nugaros atlošo aukštis – 
užtikrinama tinkama juosmeninės dalies 
atrama, todėl atpalaiduojama nugara.

Pasirinktoje padėtyje fiksuojamas
atlošas – saugu ir patogu atsiremti.

Keičiamas pasvirimo kampas –
didinamas arba mažinamas 
pasipriešinimas atsižvelgiant į jūsų 
judesius ir svorį.

Prisitaikymas prie judesių – kėdės 
sėdimoji dalis ir nugaros atlošas prisitaiko 
prie jūsų judesių, kai atsilošiate arba 
palinkstate į priekį.

Svorio kompensavimo mechanizmas – 
automatiškai sureguliuoja atlošo 
pasipriešinimo jėgą atsilošus.

Reguliuojamas porankių gylis –
koreguokite pagal poreikį.

Reguliuojamieji porankiai – tinkamai 
sureguliavus, rankoms ir pečiams teks 
mažesnė apkrova.

Ratukai reaguoja į spaudimą, todėl lengvai rieda tik 
atsisėdus ant kėdės, o nuo jos pakilus – užsifiksuoja ir 
neleidžia kėdei pajudėti iš vietos.

SAUGŪS RATUKAI
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VISOS DALYS IR JŲ KAINOS

SUKAMOSIOS KĖDĖS

Sukamoji kėdė MARKUS. Sėdynės P53×G47 cm. 
Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio reguliavimas: 
46–57 cm. Tinklinis nugaros atlošo audinys yra laidus 
orui, todėl kėdė puikiai tinka ilgoms darbo valandoms. 
Guminiai ratukai puikiai rieda įvairiomis grindimis. 
Dizaineris Henrikas Preutzas.
Glose juoda 401.031.00 149 €
Vissle tamsiai pilka 702.611.50 149 €

   

Sukamoji kėdė ALEFJÄLL. Sėdynės P51×G42 cm. 
Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio reguliavimas:  
45-56 cm. Ergonomiška, tradicinio dizaino kėdė. 
Glose juoda 703.674.58 199 €
Grann smėlinė 503.086.86 199 €
Grann auksinė ruda 404.199.82 199 €

     

Sukamoji kėdė JÄRVFJÄLLET. Sėdynės 
P52×D46 cm. Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio 
reguliavimas: 45–56 cm. Tinklinis nugaros atlošo 
audinys yra laidus orui, todėl kėdė puikiai tinka ilgoms 
darbo valandoms. Galite susireguliuoti juosmeninę 
atramą ir sėdynės gylį pagal save.

Gunnared tamsiai pilka 303.635.94 149 €
Gunnared mėlyna 203.635.99 149 €

Glose juoda 903.635.53 169 €

   

Porankiai JÄRVFJÄLLET, 2 vnt. Atpalaiduoja rankas 
ir pečius. Tinka sukamosioms kėdėms JÄRVFJÄLLET.

Juodi 103.086.69 20 €

Sukamoji kėdė LÅNGFJÄLL, 5 kojos su ratukais. 
Sėdynės P53×G41 cm. Didž. apkrova – 110 kg. Biuro 
kėdė su lengvai valdomu reguliavimo mechanizmu, 
įtaisytu po sėdimąja dalimi. Aptakios formos, gražiai 
apsiūta.
Gunnared smėlinė ir juoda 891.775.66 99 €
Gunnared smėlinė ir balta 192.523.66 99 €
Gunnared mėlyna ir juoda 191.775.79 99 €
Gunnared mėlyna ir balta 492.523.79 99 €
Gunnared tamsiai pilka ir juoda 291.775.74 99 €
Gunnared tamsiai pilka ir balta 492.523.84 99 €
Gunnared rusvai rausva ir juoda 192.610.78 99 €
Gunnared rusvai rausva ir balta 492.523.98 99 €
Gunnared šviesiai žalia ir juoda 091.775.89 99 €
Gunnared šviesiai žalia ir balta 392.523.94 99 €

  

Sukamoji kėdė su aukšta atkalte LÅNGFJÄLL, 
5 kojos su ratukais. Sėdynės P53×G41 cm. Didž. 
apkrova – 110 kg. Biuro kėdė su lengvai valdomu 
reguliavimo mechanizmu, įtaisytu po sėdimąja dalimi. 
Aptakios formos, gražiai apsiūta.
Gunnared smėlinė ir juoda 491.776.29 119 €
Gunnared smėlinė ir balta 092.524.80 119 €
Gunnared mėlyna ir juoda 891.776.65 119 €
Gunnared mėlyna ir balta 292.525.11 119 €
Gunnared tamsiai pilka ir juoda 791.776.42 119 €
Gunnared tamsiai pilka ir balta 392.525.15 119 €
Gunnared rusvai rausva ir juoda 792.610.99 119 €
Gunnared rusvai rausva ir balta 992.525.41 119 €
Gunnared šviesiai žalia ir juoda 091.777.54 119 €
Gunnared šviesiai žalia ir balta 592.525.19 119 €

  

Porankiai LÅNGFJÄLL, 2 vnt. Atpalaiduoja rankas ir 
pečius. Tinka sukamosioms kėdėms LÅNGFJÄLL.
Juodi 503.205.65 10 €
Balti 703.205.69 10 €

Sukamoji kėdė HATTEFJÄLL. Sėdynės P50×G40 cm. 
Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio reguliavimas:  
41-52 cm. Ergonomiška ir patogi.
Gunnared smėlinė 003.086.84 149 € 
Gunnared pilka 103.413.34 149 €  
Gunnared rusvai rausva 203.413.43 149 € 

    

Porankiai HATTEFJÄLL, 2 vnt. Atpalaiduoja rankas ir 
pečius. Tinka sukamosioms kėdėms HATTEFJÄLL. 
Balti 303.413.47 20 €

Sukamoji kėdė MILLBERGET. Sėdynės P52×G45 cm. 
Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio reguliavimas:  
45-58 cm. Galima pasirinkti kėdės atlošo 
pasipriešinimo stiprumą, kai remiatės į jį, kad atitiktų 
jūsų poreikius ir svorį.
Bomstad juoda 903.394.12 69,99 €
Kimstad balta 203.394.15 69,99 €

           

FLINTAN sukamoji kėdė. Sėdynės P47×G48 cm. 
Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio reguliavimas:  
47–60 cm. Papildomai galite įsigyti porankius 
NOMINELL. Guminiai ratukai puikiai rieda įvairiomis 
grindimis. Dizaineris Henrikas Preutzas.

Vissle juoda 203.368.41 49,99 €
Vissle pilka 203.368.36 49,99 €
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Porankiai NOMINELL, 2 vnt. Atpalaiduoja rankas ir 
pečius. Tinka sukamosioms kėdėms FLINTAN.

Juodi 902.002.69 10 €

Sukamoji kėdė LILLHÖJDEN. Sėdynės P44×G44 cm. 
Didž. apkrova – 110 kg. Guminiai ratukai puikiai rieda 
įvairiomis grindimis.

Idemo juoda 102.214.02 49,99 €
Blekinge balta 402.387.12 49,99 €

 

Sukamoji kėdė SNILLE. Sėdynės P45×G39 cm. Didž. 
apkrova – 110 kg. Aukščio reguliavimas: 39–51 cm. 
Ratukai skirti minkštai grindų dangai.

Balta 790.462.60 19,99 €

Sukamoji kėdė SKRUVSTA. Sėdynės P48×G45 cm. 
Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio reguliavimas:  
47–55 cm. Rinkinyje yra kojos ir ratukai. Guminiai 
ratukai puikiai rieda įvairiomis grindimis.

Idhult juoda 804.029.94 89,99 €
Idhult balta 504.029.95 89,99 €
Vissle pilka 302.800.04 79,99 €

 

Sukamoji kėdė VÅGSBERG/SPORREN. Sėdynės 
P45×G39 cm. Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio 
reguliavimas: 42-54 cm. Guminiai ratukai puikiai rieda 
įvairiomis grindimis.

Beržo lukštas ir juoda 890.066.64 49,99 €
Beržo lukštas ir balta 090.066.63 49,99 €
Juoda 290.066.95 49,99 €
Juoda ir balta 790.066.93 49,99 €
Balta 890.066.83 49,99 €
Balta ir juoda 290.066.81 49,99 €

Sukamoji kėdė SKÅLBERG/SPORREN. Sėdynės 
P46×G40 cm. Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio 
reguliavimas: 42-54 cm. Guminiai ratukai puikiai rieda 
įvairiomis grindimis.

Juoda 990.236.01 29,99 €
Juoda ir balta 390.236.04 29,99 €
Mėlyna ir juoda 590.236.03 29,99 €
Mėlyna ir balta 890.236.06 29,99 €
Rausva ir juoda 190.236.00 29,99 €
Rausva ir balta 490.236.08 29,99 €
Balta 690.236.12 29,99 €
Balta ir juoda 790.236.02 29,99 €

Vaikiška kėdė JULES. Sėdynės P35×G32 cm. Didž. 
apkrova – 50 kg. Aukščio reguliavimas: 38–50 cm. 
Ratukai skirti minkštai grindų dangai. Dizaineris 
Nicholai Wiig Hansenas.

Balta 392.077.16 26,99 €
Mėlyna ir balta 292.077.12 26,99 €

Taburetė KULLABERG. Didž. apkrova – 110 kg. 
Aukščio reguliavimas: 46-69 cm. Dizainerė Sarah 
Fager

Juoda 503.636.49 29,99 €
Pušies mediena ir juoda 103.636.51 29,99 €

 

Aukšta taburetė NILSERIK. Sėdynės skersmuo
35 cm. Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio reguliavimas: 
51-71 cm. Patogu sėdėti, gerina laikyseną.
Juoda 303.499.56 34,99 €
Balt ir Vissle pilka 903.097.21 34,99 €

Aukšta taburetė TROLLBERGET. Didž. apkrova –
110 kg. Aukščio reguliavimas: 66-80 cm. Patogu sėdėti, 
gerina laikyseną.
Glose juoda 803.793.47 69,99 €
Grann smėlinė 003.882.61 69,99 €

Sukamoji kėdė KULLABERG. Sėdynės P42×G39 cm. 
Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio reguliavimas:  
44-55 cm. Su reguliuojamosiomis kojelėmis, todėl 
tvirtai stovi net ant nelygių grindų.
Juoda 903.255.18 49,99 €
Pušies mediena ir juoda 103.203.41 49,99 €

Sukamoji kėdė ÖRFJÄLL. Sėdynės P49×G43 cm. 
Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio reguliavimas: 46-
57 cm. Kokybiškas didelio tankio porolonas ilgai 
išsaugo savo savybes, todėl kėdė išliks patogi daugelį 
metų. Dizaineriai Sebastianas Holmbäckas ir Ulrikas 
Nordentoftas.
Balta ir Vissle tamsi pilka 393.030.39 49,99 €
Balta ir Vissle mėlyna 493.030.34 49,99 €
Balta ir Vissle tamsi geltona 893.030.46 49,99 €
Balta ir Vissle violetinė 693.030.66 49,99 €

VISOS DALYS IR JŲ KAINOS
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Vaikiška kėdė ÖRFJÄLL. Sėdynės P39×G34 cm.  
Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio reguliavimas:  
38-50 cm. Kokybiškas didelio tankio porolonas ilgai 
išsaugo savo savybes, todėl kėdė išliks patogi daugelį 
metų. Dizaineriai Sebastianas Holmbäckas ir Ulrikas 
Nordentoftas.
Balta ir Vissle tamsi pilka 104.417.86 34,99 €
Balta ir Vissle mėlyna/žalia 604.417.79 34,99 €
Balta ir Vissle rausva 704.417.69 34,99 €

Sukamoji kėdė BLECKBERGET. Sėdynės 
P47×G45 cm. Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio 
reguliavimas: 47-59 cm. Kokybiškas didelio tankio 
porolonas ilgai išsaugo savo savybes, todėl kėdė išliks 
patogi daugelį metų. Dizaineris Francis Cayouette.
Šviesiai žalia 503.728.04 34,99 €
Smėlinė 603.086.76 34,99 €
Tamsiai pilka 103.900.08 34,99 €

 

VIMUND
Vaikiška kėdė

šviesi turkio sp.:  €49,99
304.243.52 !A
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Sukamoji vaikiška kėdė VIMUND. Sėdynės 
P41×G37 cm. Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio 
reguliavimas: 38-51 cm. Rekomenduojama 4–12 metų 
vaikams. Dizaineris Francis Cayouette.

Šviesi turkio 304.243.52 49,99 €
Šviesi rausva 104.243.53 49,99 €
Ryški žalia 503.086.67 49,99 €
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LANKYTOJŲ IR KONFERENCINĖS KĖDĖS

Konferencinė kėdė FJÄLLBERGET. Sėdynės
P42×G40 cm. Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio
reguliavimas: 43–56 cm. Patogi ir stilinga.
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas ir
Gunnared šviesiai smėlinė 803.964.22 149 €

Konferencinė kėdė FJÄLLBERGET, 5 kojelės su
ratukais. Sėdynės P42×G40 cm. Didž. apkrova –
110 kg. Aukščio reguliavimas: 43–56 cm. Patogi ir
stilinga.
Juoda beicuotas ąžuolo lukštas ir
Gunnared tamsiai pilka 203.964.20 169 €

Konferencinė kėdė STOLJAN. Sėdynės 
P44×G44×A46 cm. Didž. kėdės apkrova – 110 kg.
Turint kelias, galima sudėti vieną ant kitos, kad užimtų
mažiau vietos (daugiausiai septynias).
Juoda 099.074.51 34,99 €

Biuro kėdė MOLTE. Sėdynės P39×G36 cm. Didž. 
kėdės apkrova – 110 kg. Net 4 skirtingos aukščio 
padėtys: 41,45,48, 51 cm. Dizainerė Lycke von 
Schantz.
Pilka 202.927.76 12,99 €
Geltona 503.085.87 12,99 €

Sukamoji kėdė LÅNGFJÄLL, 4 kojos. Sėdynės 
P53×G41 cm. Didž. kėdės apkrova – 110 kg. Atsirėmus 
kėdė išliks stabili, neprarasite pusiausvyros, nes ją 
lengva sureguliuoti pagal savo kūno svorį ir mėgstamą 
sėdėjimo padėtį.
Gunnared smėlinė ir juoda 591.749.65 79 €
Gunnared smėlinė ir balta 592.522.94 79 €
Gunnared mėlyna ir juoda 291.749.76 79 €
Gunnared mėlyna ir balta 592.523.07 79 €
Gunnared tamsiai pilka ir juoda 191.749.72 79 €
Gunnared tamsiai pilka ir balta 492.522.75 79 €
Gunnared rusvai rausva ir juoda 592.610.00 79 €
Gunnared rusvai rausva ir balta 892.523.39 79 €
Gunnared šviesiai žalia ir juoda 391.749.85 79 €
Gunnared šviesiai žalia ir balta 792.523.11 79 €

  

 

Sukamoji kėdė su aukšta atkalte LÅNGFJÄLL, 4 
kojos. Sėdynės P53×G41 cm. Didž. apkrova – 110 kg. 
Lengva ir patogi, nes sėdimoji dalis su putų poliuretano 
užpildu, aukštis reguliuojamas.
Gunnared smėlinė ir juoda 991.750.53 99 €
Gunnared smėlinė ir balta 092.523.43 99 €
Gunnared mėlyna ir juoda 291.751.17 99 €
Gunnared mėlyna ir balta 192.523.47 99 €
Gunnared tamsiai pilka ir juoda 991.750.67 99 €
Gunnared tamsiai pilka ir balta 392.523.51 99 €
Gunnared rusvai rausva ir juoda 692.611.51 99 €
Gunnared rusvai rausva ir balta 692.523.59 99 €
Gunnared šviesiai žalia ir juoda 091.752.41 99 €
Gunnared šviesiai žalia ir balta 492.523.55 99 €

  

PRIEDAI

  

Grindų apsauga KOLON, 120×100 cm. Tinka tiesti
ant daugelio grindų dangų ir lygaus audimo kilimų.
Netieskite ant kamštinių / šildomų medinių grindų.
Jei toks kilimėlis ilgam paliekamas gulėti ant grindų,
susidaręs vakuumas gali sugadinti grindų dangą, todėl
retkarčiais pakelkite jį, kad grindys vėdintųsi.

448.811.00 19,99 €

Kojų atrama DAGOTTO, P38×I49×A15 cm. Pasidėję 
kojas ant atramos patogiau sėdėsite prie stalo, mažiau 
įsitemps kojos, nugara ir sprandas.
Juoda 402.409.89 9,99 €



Mūsų paslaugos

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI
Parduotuvėje IKEA pirkimo išsimokėtinai paslaugas teikia  
„General Financing“. Išsimokėtinai atsiskaityti galite už 
parduotuvėje IKEA esančias prekes, kurių vertė siekia
nuo 50 iki 15 000 €.

PREKIŲ PRISTATYMAS
Dauguma mūsų prekių supakuotos taip, kad galėtumėte  
parsivežti jas patys. Jei reikia, galime pristatyti pirkinius į 
jūsų namus ar biurą už papildomą mokestį. Paslaugos kainų  
teiraukitės Pirkėjų aptarnavimo skyriuje.

IKEA prekės sukurtos taip, kad galėtumėte parsivežti ir surinkti jas patys.  
Jei reikia pagalbos, pasinaudokite mūsų teikiamomis paslaugomis. Daugiau  
informacijos apie paslaugas ir jų kainas teiraukitės parduotuvėje IKEA arba  
apsilankykite interneto svetainėje www.IKEA.lt.

BALDŲ SURINKIMAS
IKEA baldus paprasta surinkti patiems. Jei pageidausite,  
už papildomą mokestį galėsime surinkti įsigytus baldus  
jūsų namuose ar biure. Paslaugos kainos teiraukitės Pirkėjų  
aptarnavimo skyriuje. 
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