OSTUJUHEND

Professionaalne kontor

Mööbel igasse kontorisse
Meil on mööblit igasuguste kontorite jaoks – väikestest kuni täiemahulisteni. Samuti
on meil olemas kõik vajalik sujuvaks tööks kaasaegses ettevõttes, alates laudadest,
hoiukohtadest ja toolidest kuni valgustite ning lauatarvikuteni. Vali eri suuruse ja kujuga
töölaudade ning selga toetavate kontoritoolide seast – ning lõpeta oma vajadustele
kohandatud hoiustamislahendustega. Meie IKEA kontorimööblil on suurepärane disain,
nutikad funktsioonid ning kõrge kvaliteet. Tooteid on kontorikeskkonnas testitud, seega
võid olla kindel, et need peavad pikki aastaid tööelu koormusele vastu.

Kõik tooted (siin näidatud) ei pruugi olla poes saadaval. Lisateabe saamiseks võta ühendust meie
personaliga või vaata www.IKEA.ee. Täpsemat tooteinfot leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik tooted
vajavad kokkupanemist.

SISUKORD

Töö- ja konverentsilauad............................................................................................................ 4
Hoiustamine................................................................................................................................ 12
Kontoritoolid.............................................................................................................................. 22
Pakutavad teenused................................................................................................................. 28

Tee ise või luba meil aidata
Ilmselt saaksid selle kõigega ise hakkama, kuid sa ei pea seda
tegema! Kasuta oma kontorilahenduse loomisel meie pakutavaid teenuseid – toodete väljavalimine, kohaletoimetamine,
paigaldamine, finantslahendused jne. Loe lähemalt juhendi
tagaküljelt või www.ikea.ee.
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HEA TEADA

Rohkem laudu väiksemal pinnal
Laudade paigutamine küljed vastamisi võib säästa ruumi. Seda
saab teha eri kuju ja suuruses laudadega. Näiteks võid üksteise
vastu paigutada kaks nelinurkset lauda või nurkapidi kokku
neli nurgalauda. Võimalusi on palju. Vastakuti paigutatud lauad
säästavad aega ning võimaldavad samas meeskonnas töötavatel kolleegidel suhelda ja koostööd teha. Samuti saad isiklikuma ja privaatsema töökoha loomiseks laudade vahele sirmid
paigaldada.

Paindlik hoiustamine väiksemal alal
BEKANT-sarja ratastel hoiukappe on lihtne eest ära lükata, kui
tahad töökohta muuks otstarbeks kasutada. Väikesed kontoritarbed mahuvad täiuslikult väiksemasse kappi ning kõrget
hoiukappi saab kasutada esitluslauana. Lukk ROTHULT võimaldab isiklikud asjad võtit kasutamata luku taha panna.
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TÖÖ- JA KONVERENTSILAUAD

Lauad paljude eri vajaduste jaoks
BEKANT-sarja lauad on erineva kuju ja suurusega, et saaksid
kergesti oma vajadustele kõige paremini vastava variandi
valida. Pakkuda on kõike alates väikesest töölauast kuni sügava
nurgalauani, mille taga on hea arvutiga töötada. Pakume isegi
5-küljelist lauda, kus on koht külalistele. Kaasas on võrk kaablite
paigaldamiseks, et töölaua ümber ei tekiks kaablipusa. Kui
soovid pehmemat pinda, võid valida linoleumist tööpinna, mis
sisaldab naturaalseid materjale. Sellise laua peal on hea kirjutada. Laud on ka silmasõbralik, kuna ei peegelda valgust.

Vabasta oma loovus
BEKANT-sarja koosolekulaudadel on kaablite jaoks sisse ehitatud lahendus. Tänu sellele saate oma kolleegidega kasutada
arvuteid ja projektoreid ilma, et kohvitasside ja dokumentide
ümber vedeleks palju lahtisi juhtmeid. Loovuse vallandab võimalus keskenduda õigetele asjadele.

Karmi kohtlemise osas testitud
Sarjade BEKANT, IDÅSEN ja THYGE laudu on testitud kõrgeimate professionaalse kasutamise standardite suhtes kontorites
(EN 527, ANSI/BIFMA X:5.5 töölaudadele ning EN14074, EN1730
ja ANSI/BIFMA X:5.5 koosolekulaudadele); tooted vastavad
rangetele kvaliteedi- ja vastupidavusstandarditele.

Hooldusjuhend
Pühi õrnatoimelise seebilahusega puhtaks.

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

Sarjade BEKANT, IDÅSEN ja THYGE laudu on testitud kõrgeimate professionaalse kasutamise standardite suhtes kontorites
(EN 527, ANSI/BIFMA X:5.5 töölaudadele ning EN14074, EN1730
ja ANSI/BIFMA X:5.5 konverentsilaudadele); tooted vastavad
rangetele kvaliteedi- ja vastupidavusstandarditele.

Loe lähemalt garantiibrošüürist.

Rakendust Desk Control saab kasutada ainult sarja IDÅSEN
istu/seisa töölaudadel. Mine rakenduste poodi ning laadi alla
rakendus Desk Control. Rakendus juhib sind läbi s üsteemi Desk
Control paigaldamise protsessi.
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HEA TEADA
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1. Reguleeritava kõrgusega jalad võimaldavad sul laua kõrguse
just enda jaoks sobivaks sättida. Kui sul on istumise/seismise alusraam, saad lauda nupuvajutusega tõsta ja langetada.

hoida.
4. Spooni ja melamiinkihiga tööpinnad on vastupidavad, plekikindlad ning lihtsalt puhastatavad.

2. Laua kaarjas serv toetab trükkimise ajal randmeid ja käsivarsi.
3. Lauaplaadi aluse kaablisüsteemi abil on lauda kerge korras

Sarjade BEKANT ja IDÅSEN istu/seisa alusraami abil saad oma lauda lihtsa nupuvajutusega tõsta ja langetada. Nii saad tööasendit tihti vahetada ning keha aktiivsena hoida.
Istumis- ja seismisasendite kõrgus on 65 cm kuni 125 cm sarja BEKANT ning 63 cm kuni
127 cm sarja IDÅSEN istu/seisa töölaudadele.
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Avatuma kehaasendi saamiseks võid
kasutada aktiivse istumise/seismise tuge
TROLLBERGET, et toetada oma vereringet ning kerelihaseid.

KOMBINATSIOONID

Reguleeritava kõrgusega. Sarja BEKANT istu/seisa töölauaga
saad lauaplaadi kõrgust elektroonselt reguleerida vahemikus
65 kuni 125 cm, et tagada ergonoomiline tööasend.
Asendi muutmine istumise ja seismise vahel aitab keha liigutada, et paraneks su enesetunne ja töövõime.
See kombinatsioon (160×80 cm)
Lauaplaat (valge)
istumise/seismise alusraamiga
(must või valge)

479 €

Lauaplaat (must peitsitud saarespoon, valge peitsitud tammespoon, sinine linoleum või tammespoon)
istumise/seismise alusraamiga
(must või valge)

479 €

Ergonoomiline töökoht. Kaarega lauaplaat BEKANT toetab
kirjutamise ajal randmeid ja käsivarsi, et leevendada pikal tööpäeval tekkivat õlapinget.
See kombinatsioon (160×110 cm)
Lauaplaat (valge)
istu/seisa alusraamiga (must või valge)

239 €

Lauaplaat (must peitsitud saarespoon, valge peitsitud tammespoon, sinine linoleum või tammespoon)
istu/seisa alusraamiga (must või valge)

239 €

Ruumikas töökoht. Lauaplaat IDÅSEN tagab suure tööpinna
ning võimaldab istuda arvutist mugaval kaugusel.
See kombinatsioon (160×80 cm)
Lauaplaat (must või pruun)
alusraamiga (beež või tumehall)

239 €

Reguleeritav ja paindlik. Sarja IDÅSEN istu/seisa töölauaga
saad lauaplaadi kõrgust elektroonselt reguleerida vahemikus
63 kuni 127 cm, et tagada ergonoomiline tööasend. Samuti saad
laua jagamise korral oma lemmikkõrguse seadistada rakenduses Desk Control.
See kombinatsioon (120×70 cm)
Lauaplaat (must või pruun)
istu/seisa alusraamiga (beež või tumehall)
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429 €

KOMBINATSIOONID

Reguleeritav ja paindlik. SKARSTA istu/seisa töölauaga saate
lihtsalt reguleerida kirjutuslaua kõrgust 70 ja 120 cm vahele,
käepidemega saate reguleerida parimasse asendisse istudes
või püsti seistes. Istumis- ja seisuasendit vahetades saad end
liigutada, mistõttu paraneb su enesetunne ja teed ka tööd
paremini.
See kombinatsioon (120×70 cm)
Lauaplaat (valge või beež)
istu/seisa alusraamiga (valge)

169 €

Reguleeritav ja paindlik. RODULF istu/seisa töölauaga saad
tööpinna kõrgust elektriliselt reguleerida 65 kuni 117 cm vahele.
Vahetades asendit istumise ja seismise vahel, saad enda keha
liigutada, et tunneksid end paremini ja saaksid paremini tööd
teha.
See kombinatsioon (140×80 cm)
Lauaplaat (hall)
istu/seisa alusraamiga (valge)
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229 €

PÕHIKOMBINATSIOONID

BEKANT

160×110 cm,
vasak või parem

160×80 cm

140×60 cm

120×80 cm

alusraamiga (must või valge)

239 €

199 €

159 €

119 €

istu/seisa alusraamiga (must või valge)

239 €

199 €

159 €

119 €

alusraamiga (must või valge)

239 €

199 €

159 €

Suurus

140×70 cm,
poolring

2× 140×70 cm,
poolring

139 €

278 €

Suurus
Lauaplaat (valge)

Lauaplaat (must peitsitud saarespoon, valgeks peitsitud saarespoon või sinine linoleum)

Lauaplaat (valgeks peitsitud tammespoon)
alusraamiga (must või valge)

THYGE

Suurus

120×60 cm

Valge lauaplaat hõbedase raami ja hõbedaste jalgadega

79 €

IDÅSEN

Suurus

120×70 cm

160×80 cm

189 €

239 €

Lauaplaat (pruun ja must)
alusraamiga (beež või tumehall)

RODULF

Suurus

140×80 cm

Lauaplaat (hall)
Istu/seisa alusraamiga (valge)

299 €

SKARSTA

Suurus

120×70 cm

160×80 cm

169 €

189 €

Lauaplaat (valge või beež)
Istu/seisa alusraamiga (valge)
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KÕIK OSAD JA HINNAD

Lauaplaadi alusraam BEKANT 140×60 cm.
Sobib kokku 140 cm lauaplaadiga BEKANT. Lauaplaadi
saab paigaldada sulle sobivale kõrgusele, kuna jalad on
reguleeritavad vahemikus 65–85 cm.

BEKANT
Lauaplaat BEKANT, nurk paremal 160×110 cm. Sobib
kokku nurgalaua alusraamiga BEKANT.
Valge

502.530.28

79 €

Valge peitsitud tammespoon

203.662.82

79 €

Must peitsitud saarespoon

803.662.84

79 €

Sinine linoleum

303.662.86

79 €

102.530.25

79 €

Valge peitsitud tammespoon

403.662.76

79 €

Must peitsitud saarespoon

003.662.78

79 €

Sinine linoleum

603.662.80

79 €

002.532.38

59 €

Valge peitsitud tammespoon

003.663.01

59 €

Must peitsitud saarespoon

603.663.03

59 €

Sinine linoleum

103.663.05

59 €

110 €

302.553.25

110 €

Valge

302.529.11

80 €

Must

102.529.12

80 €

Istu/seisa alusraam BEKANT nurgalauaplaadile. Sobib
kokku nurgalauaplaadiga BEKANT, nurk paremal või vasakul. Ergonoomilise tööasendi tagamiseks saab kõrgust
elektroonselt reguleerida vahemikus
65–125 cm.

Lauaplaat BEKANT 160×80 cm. Sobib kokku lauaplaadi
160 cm alusraamiga BEKANT.
Valge

902.553.27

Must

Lauaplaadi alusraam BEKANT 120×80 cm.
Sobib kokku 120 cm lauaplaadiga BEKANT. Lauaplaadi
saab paigaldada sulle sobivale kõrgusele, kuna jalad on
reguleeritavad vahemikus 65–85 cm.

Lauaplaat BEKANT, nurk vasakul 160×110 cm. Sobib
kokku nurgalaua alusraamiga BEKANT.
Valge

Valge

Valge

702.529.71

520 €

Must

902.529.70

520 €

Valge

202.553.21

49 €

Istu/seisa alusraam BEKANT 160 cm lauaplaadile. Sobib kokku 160×80 cm lauaplaadiga BEKANT või
160×80 cm 5-küljelise lauaplaadiga BEKANT. Ergonoomilise
tööasendi tagamiseks saab kõrgust elektroonselt reguleerida vahemikus
65–125 cm.

Valge peitsitud tammespoon

703.662.94

49 €

Valge

002.552.56

420 €

Must peitsitud saarespoon

203.662.96

49 €

Must

502.552.54

420 €

Lauaplaat BEKANT 140×60 cm. Sobib kokku lauaplaadi
140 cm alusraamiga BEKANT.

Lauaplaat BEKANT 120×80 cm. Sobib kokku lauaplaadi
120 cm alusraamiga BEKANT.
Valge

602.531.84

39 €

Valge peitsitud tammespoon

903.662.88

39 €

Istu/seisa alusraam BEKANT 120 cm lauaplaadile. Sobib kokku 120 cm lauaplaadiga BEKANT.
Ergonoomilise tööasendi tagamiseks saab kõrgust elektroonselt reguleerida vahemikus 65–125 cm.

Must peitsitud saarespoon

503.662.90

39 €

Valge

902.552.52

330 €

Must

302.552.50

330 €

Alusraam BEKANT 160×110 cm nurgalauaplaadile. Sobib kokku nurgalauaplaadiga BEKANT.
Lauaplaadi saab paigaldada sulle sobivale kõrgusele, kuna
jalad on reguleeritavad vahemikus 65–85 cm.
Valge

102.529.74

160 €

Must

502.529.67

160 €

Alusraam BEKANT 160×80 cm lauaplaadile. Sobib kokku
160 cm lauaplaadiga BEKANT. Lauaplaadi saab paigaldada
sulle sobivale kõrgusele, kuna jalad on reguleeritavad
vahemikus 65–85 cm.
Valge

902.529.08

140 €

Must

302.529.06

140 €
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KÕIK OSAD JA HINNAD

THYGE

RODULF
Lauaplaat RODULF 140×80 cm. Sobib kokku
120 cm raamiga RODULF.

Lauaplaat THYGE 120×60 cm. Sobib kokku
120 cm raamiga THYGE.
Valge

402.887.21

Hall

24 €

902.937.77

70 €

Lauaplaat RODULF 140×80 cm. Sobib kokku
120 cm raamiga RODULF.

Raam THYGE 120×60. Sobib kokku 120 cm lauaplaadiga
THYGE.
Hõbedane

504.643.04

Valge

55 €

IDÅSEN

604.642.90

229 €

KONVERENTSILAUAD
Lauaplaat IDÅSEN 120×70 cm. Sobib kokku 120 cm lauaplaadi alusraamiga IDÅSEN.
Pruun

503.821.91

59 €

Must

204.038.78

59 €

Konverentsilaua plaat BEKANT, poolring
140×70 cm. Sobib kokku 140×70 cm raamiga sarja BEKANT
poolringikujulisele lauaplaadile.

Lauaplaat IDÅSEN 160×80 cm. Sobib kokku 160 cm lauap-

Valge peitsitud tammespoon

laadi alusraamiga IDÅSEN.
Pruun

403.609.91

109 €

Must

604.038.81

109 €

802.995.34

370 €

Tumehall

003.207.23

370 €

Lauaplaadi alusraam IDÅSEN 120 ja
160 cm. Sobib kokku 120 ja 160 cm lauaplaatidega IDÅSEN.
Lauaplaadi saab paigaldada sulle sobivale kõrgusele, kuna
jalad on reguleeritavad vahemikus 62–76 cm.
Beež

003.609.88

130 €

Tumehall

803.979.16

130 €

SKARSTA
SKARSTA lauaplaat 120x70 cm. Sobib kokku SKARSTA
alusraamiga.
Valge

204.585.59

20 €

Beež

004.585.60

20 €

SKARSTA lauaplaat 160x80 cm. Sobib kokku SKARSTA
alusraamiga.
Valge

704.585.66

40 €

Beež

504.585.67

40 €

004.585.55

149 €

SKARSTA istu/seisa alusraam.
Sobib kokku SKARSTA 120 ja 160 cm
lauaplaatidega.
Valge

39 €

Raam BEKANT poolringikujulisele lauaplaadile
140×70 cm. Sobib kokku 140×70 cm lauaplaadiga BEKANT.

Istu/seisa lauaplaadi alusraam IDÅSEN 120 ja 160
cm. Sobib kokku 120 ja 160 cm lauaplaatidega IDÅSEN.
Ergonoomilise tööasendi tagamiseks saab kõrgust elektroonselt reguleerida vahemikus
63–127 cm.
Beež

003.667.49
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Valge

802.528.76

100 €

Must

602.528.77

100 €

KÕIK OSAD JA HINNAD

TÖÖLAUATARVIKUD
Dokumendialus KVISSLE. Korgist sahtlipõhjad hoiavad
dokumente paigal. Väljatõmmatavad sahtlid tagavad
mugava ligipääsu paberitele. Kui soovid dokumente vertikaalselt paigutada, saad dokumendialuse küljele keerata.
Valge

701.980.31

24,99 €

KVISSLE dokumendihoidik. 2 tk komplektis. Suurused:
9,5x24,5x32 cm ja 10x25x32 cm.
Toote all on kaitsvad padjakesed, mis kaitsevad aluspinda
kriimustuste eest.
Valge
602.039.57 11,99 €

Pikendusjuhe KOPPLA 30×6 cm, juhtme pikkus 300
cm. Saad samaaegselt mobiiltelefoni laadida ja arvutiga
töötada, kuna pikendusjuhtmel on nii pistikupesad kui ka
USB-kontaktid.
4-kohaline 2 USB-pordiga

902.808.26

14,99 €

EILIF sirm töölauale. Heli summutav lauajagaja loob
kodus või kontoris eraldi vaikse ala, kus saad segamatult
tööd teha. Sirmi saab hõlpsasti kaasasoleva klambri
abil laua külge kinnitada. Samuti võid sirmi kasutada
märkmete, piltide ja teiste toredate asjade hoidmiseks.
80x48 cm hall

004.669.37

49 €

48x120 cm hall

404.710.60

55 €

48x160 cm hall

704.669.34

79 €

EILIF eraldiseisev, ekraan. Heli summutav lauajagaja loob
kodus või kontoris eraldi vaikse ala, kus saad segamatult
tööd teha. Samuti võid sirmi kasutada märkmete, piltide
ja teiste toredate asjade hoidmiseks. Vilt summutab müra,
neelab endasse helisid ja vähendab kaja.
404.669.35 89 €

80x150 cm hall

Baltā krāsā:

ar skaitu, kas norādīts
40x30 uzSalīdzināt
cm
must
iepakojuma
004.687.95

26 € /40 cm

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

004.687.95 26 €
BU-FF

40x30 cm valge

0361

40x30 cm

804.687.96 26 €
29.05.2020

EILIF

!#QzÉ##,"

EILIF sirmitugi. Kas soovid, et kirjutuslaua juures oleks
PRECES IZMĒRI
40 cm
rohkem privaatsust jaGarums
vähem
müra? EILIF kontorisirm loob
Platums 30 cm
visuaalse, füüsilise ja mürasummutava barjääri, mis tagab
sulle vaikse töökeskkonna ja kauni välimusega kontori.

Ekrāna statīvs 40 cm
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HOIUSTAMINE

GALANT

BEKANT

IDÅSEN

HÄLLAN

Professionaalne ja personaalne
Saad valida sarjade GALANT, BEKANT, IDÅSEN ja HÄLLAN hoiustamistoodete vahel oma vajaduste ja stiilieelistuste kohaselt.
Tooted on spetsiaalselt kujundatud sobima igat liiki professionaalsete kontoritega – nii nutikate funktsioonide kui ka tootekvaliteedi poolest. Näiteks saad valida eri kõrguste ja laiuste
vahel, ainult sahtlitega lahenduse või sahtlite ja dokumendiriiulite komplekti. Samuti saab osasid tooteid kasutada ruumijagajatena – nii on mugav luua rahulik nurk, kus tööd teha.

Testitud vastupidavuseks pika ja raske tööelu
jooksul
Tooted on kontorikeskkonnas testitud ning vastavad ohutuse,
vastupidavuse ja stabiilsuse osas järgmistele standarditele: EN
14073, EN14074, ANSI/ BIFMA x5.9 ning ISO-7170.
See tähendab, et tooted on läbinud mitmeid karme teste.
Näiteks oleme taganud, et pinnad taluksid tugevat kulutamist
ning et sahtlid ja lükanduksed liiguksid sujuvalt ka pärast pikaaegset kasutamist.

Kõik hoiukohad kontorisse
Kõik alates kiirköitjatest ja paberist kuni printerite ja arvutiteni
– ning muidugi juhtmed ja kaablid. Meie hoiustamissarjad katavad kõik tavapäraseimad ja olulisimad hoiustamisvajadused
kontorites. Sarjas GALANT on kõikidel toodetel sisseehitatud
kaablite korrastamise ja ventilatsioonisüsteem, et elimineerida
kontorielektroonika ülekuumenemise risk. Sarja HÄLLAN kapid
on disainitud moodulitena, seega saad kasutada vaid ühte
või osta mitu, et neid oma vajaduste kohaselt kombineerida.
Nii saavad oma koha kõik asjad alates käekotist, sülearvuti
laadijast ja rahakotist kuni oluliste dokumentideni. Suurem osa
sarjade BEKANT ja IDÅSEN hoiustamistoodetest on ratastega,
et saaksid neid vajadusel muuks otstarbeks kasutada. Sarjade
BEKANT ja IDÅSEN hoiukappidele saad paigaldada nutiluku
ROTHULT, et sinu olulised esemed oleksid turvaliselt hoitud.

Disain
Hoiustamistooted BEKANT ja GALANT: Karl Malmvall,
Eva Lilja Löwenhielm
HÄLLAN ja IDÅSEN: Jon Karlsson
Hooldusjuhised
Pühi õrnatoimelise seebilahusega puhtaks.

Rohkem infot garantiibrošüüris.
Nutilukk ROTHULT võimaldab hoiukappi ilma
võtmeta lukustada. Lukk töötab kaasasoleva
peakaardiga ja/või NFC-/RFID-toega
nutitelefoniga.
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KUIDAS KOMBINEERIDA

BEKANT

HÄLLAN

IDÅSEN

GALANT

LUKK GALANT – HEA TEADA
1
1

3

2

13
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SARJA GALANT KOMPLEKTID
Kogusuurus: laius×sügavus×kõrgus

Üks kapp pakub kitsastes oludes piisavalt hoiustamisruumi
ning sobib suurema hoiustamislahenduse baasiks juhul, kui su
vajadused muutuvad. Kasuta lisamooduleid kõrguse lisamiseks; kasutab seinaruumi maksimaalselt ära ning säästab
põrandaruumi.
Kogusuurus: 80×45×160 cm.

Maksimaalselt hoiuruumi. Kaks 4 sahtliga sahtlikappi ning 2
lisamoodulit; mugav olulisi dokumente hoiustada ning samas
piisavalt avatud hoiustamisruumi.
Kogusuurus: 160×45×160 cm.
See komplekt
musta peitsitud saarespooniga 778 € (092.850.70)

See komplekt
valge peitsitud tammespooniga 389 € (192.851.64)

Kombineeri avatud ja suletud hoiuruumi; peida või eksponeeri
oma asju vajaduse kohaselt.
Kogusuurus: 160×45×200 cm.

Täielik hoiustamislahendus, kus on nii avatud kui ka suletud
ruumi.
Kogusuurus: 320×45×120 cm.

See komplekt
valge peitsitud tammespooniga 558 € (092.853.10)

See komplekt (valge) 536 € (892.857.83)
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SARJA BEKANT KOMPLEKTID
Kogusuurus: laius×sügavus×kõrgus

Sõiduta see täpselt sinna, kuhu vaja. Tänu suurele tööpinnale
saad kasutada ka vastuvõtulauana.
Kogusuurus: 61×45×101 cm.

Täiuslikus suuruses töölaua alla mahutamiseks. Kapil võib
istuda ning seda saab kasutada lisatoolina külaliste jaoks.
Kogusuurus: 41×45×61 cm.

See komplekt (valge võrk) 209 € (092.825.47)

See komplekt (valge võrk) 129 € (492.824.23)

Kombineeri hoiukapp jalgade ning nutilukuga. Saab kasutada
ka esitluslauana, kuna kapil on kaabliauk.
Kogusuurus: 41×45×101 cm.

Veereta see, kuhu vaja, ning hoia nutiluku ROTHULT abil oma
isiklikke asju turvaliselt. Toode sobib ka lühiajaliseks istumiseks,
seega saad seda kasutada lisatoolina külaliste jaoks.
Kogusuurus: 41×45×61 cm.

See komplekt (must võrk) 204 € (192.868.18)
See komplekt (must võrk) 164 € (892.868.05)
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SARJA IDÅSEN KOMPLEKTID
Kogusuurus: laius×sügavus×kõrgus

Kõrge paljude sahtlitega kapp mahutab palju ja võtab minimaalselt põrandaruumi. Nutiluku ROTHULT abil on su asjad
turvaliselt hoitud. See komplekt sisaldab vaid üht nutilukku.
Nutilukku ROTHULT saab eraldi osta.
Kogusuurus: 42×47×172 cm.

Veereta kapp sinna, kuhu vaja. Nutilukuga ROTHULT on
su asjad turvaliselt hoitud. See komplekt sisaldab vaid üht
nutilukku. Nutilukku ROTHULT saab eraldi osta.
Kogusuurus: 42×47×61 cm.
See komplekt (tumehall) 124 € (192.872.76)

See komplekt (beež) 254 € (292.872.14)

Kui jagad oma hoiustamisruumi korterinaabri või
töökaaslastega, saad oma isiklikke asju nutiluku ROTHULT
abil turvaliselt sahtlites hoida. Võid kasutada ka ustega kappi
oma üldkasutatavate dokumentide või asjade hoidmiseks. See
komplekt sisaldab vaid üht nutilukku.
Nutilukku ROTHULT saab eraldi osta.
Kogusuurus: 80×47×119 cm.

Klaasustega on sul kapi sisust ülevaade ning asjad on tolmu
eest kaitstud. Selline variant tagab lisaks võimaluse külalistele
oma saavutusi eksponeerida. Toode on kontorimööblina heaks
kiidetud, kuid see sobib täiuslikult ka koju.
Kogusuurus: 240×45×280 cm.
See komplekt (beež) 538 € (2×803.609.51)

See komplekt (sinine) 224 € (592.872.03)
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SARJA HÄLLAN KOMPLEKTID
Kogusuurus: laius×sügavus×kõrgus

Ustega hoiustamiskomplekt HÄLLAN. Täiuslik komplekt
kitsasse koju või kontorisse. Võid igal ajal uusi kapimooduleid
juurde lisada. Uksed saab lukustada tavalise tabalukuga.
Kogusuurus: 45×47×142 cm

Ustega hoiustamiskomplekt HÄLLAN. Sobib koju või
kontorisse korra loomiseks. Võid igal ajal uusi kapimooduleid
juurde lisada. Uksed saab lukustada tavalise tabalukuga.
Kogusuurus: 90×47×167 cm

See kombinatsioon (valge) 95 € (592.494.09)

See kombinatsioon (valge) 230 € (992.495.20)

Ustega hoiustamiskomplekt HÄLLAN. Täiuslik komplekt
kitsasse koju või kontorisse. Võid igal ajal uusi kapimooduleid
juurde lisada. Uksed saab lukustada tavalise tabalukuga.
Kogusuurus: 45×47×117 cm

Ustega hoiustamiskomplekt HÄLLAN. Täiuslik komplekt
kitsasse koju või kontorisse. Võid igal ajal uusi kapimooduleid
juurde lisada. Uksed saab lukustada tavalise tabalukuga.
Kogusuurus: 45×47×167 cm

See komplekt (valge) 85 € (792.493.28)

See komplekt (valge) 105 € (892.494.03)

17

SARJA HÄLLAN KOMPLEKTID
Kogusuurus: laius×sügavus×kõrgus

Ustega hoiustamiskomplekt HÄLLAN. Seda komplekti
saad kasutada nii kontoris kui ka kodus oma isiklike asjade,
kaustade ja oluliste dokumentide hoidmiseks. Võid igal ajal uusi
kapimooduleid juurde lisada. Uksed saab lukustada tavalise
tabalukuga.
Kogusuurus: 90×47×167 cm

Ustega hoiustamiskomplekt HÄLLAN. Kõik on ühes kohas
koos. Pane oma kotid, rahakotid, võtmed ja dokumendid tavalise tabalukuga luku taha, et need oleksid turvaliselt hoitud. Võid
igal ajal uusi kapimooduleid juurde lisada.
Kogusuurus: 90×47×167 cm
See komplekt (valge) 250 € (892.493.99)

See komplekt (valge) 210 € (192.494.06)

Ustega hoiustamiskomplekt HÄLLAN. Kõrge kapp on täiuslik
komplekt kitsastesse ruumidesse. Saad igal ajal kappe juurde
lisada. Uksed saab lukustada tavalise tabalukuga.
Kogusuurus: 45×47×167 cm
See komplekt (valge) 125 € (492.493.96)
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HOIUSTAMINE – KÕIK OSAD JA HINNAD

GALANT
Dokumendikapp GALANT 51×120 cm, sügavus 45 cm. See
mööbliese tuleb kaasasoleva turvarihmaga seina külge
kinnitada. 3 dokumendisahtlit, et olulisi dokumente oleks
lihtne sorteerida ja säilitada.

Riiulimoodul GALANT 80×120 cm, sügavus 45 cm. Riiuli
max kandevõime 30 kg. Võib täiustada 80×80 cm lisamooduliga GALANT.
Valge peitsitud tammespoon

203.651.88

129 €

Valge

403.651.92

129 €

Must peitsitud saarespoon

803.651.90

129 €

Lisamoodul GALANT 80×80 cm, sügavus 40 cm. Riiuli max
kandevõime 30 kg. Saab kasutada ainult koos 80×80 cm
sahtliboksiga, 80×80 cm riiulimooduliga, 80×120 cm riiulimooduliga ning sarja GALANT lükandustega kappidega.
Soovitame selle mööblieseme kaasasoleva turvarihmaga
seina külge kinnitada.
Valge peitsitud tammespoon

903.644.25

60 €

Valge

402.064.76

60 €

Must peitsitud saarespoon

503.644.27

60 €

Valge peitsitud tammespoon

303.651.78

249 €

Valge

803.651.85

249 €

Must peitsitud saarespoon

303.651.83

249 €

Sahtliboks ratastel GALANT 45×55 cm, sügavus 60 cm.
Integreeritud summutiga sahtlid vaikseks ja sujuvaks
avamiseks ning sulgemiseks.
Valge peitsitud tammespoon

803.651.52

159 €

Valge

103.651.55

159 €

Must peitsitud saarespoon

603.651.53

159 €

HÄLLAN
Lisamoodul GALANT 160×80 cm, sügavus 40 cm. Riiuli
max kandevõime 30 kg. Saab kasutada ainult koos sarja
GALANT lükandustega kappidega. Soovitame selle mööblieseme kaasasoleva turvarihmaga seina külge kinnitada.
Valge peitsitud tammespoon

603.644.17

109 €

Kapp HÄLLAN 45×75 cm, sügavus 47 cm. Kappe saad
soovi kohaselt kombineerida, et luua oma kontori või kodu
jaoks vajalik kombinatsioon. Võid osta erinevas suuruses
kappe, et hoiustada igasuguseid asju alates võtmetest kuni
käekottideni. Kapile tuleb lisaks osta sarja HÄLLAN jalad.

Valge

402.115.95

109 €

Valge

Must peitsitud saarespoon

403.644.18

109 €

403.636.21

50 €

Jalad HÄLLAN 45×28 cm, sügavus 2 cm.
Sahtliboks GALANT 80×80 cm, sügavus 45 cm. Võib täiendada GALANT 80×80 cm lisamooduliga.
Valge peitsitud tammespoon

703.651.57

329 €

Valge

903.651.61

329 €

Must peitsitud saarespoon

303.651.59

329 €

Valge

Lükandustega kapp GALANT 160×120 cm, sügavus 45
cm. Riiuli max kandevõime 30 kg. Võib täiendada 160×80
cm lisamooduliga GALANT.
Valge peitsitud tammespoon

803.651.33

449 €

Valge

303.651.35

449 €

Must peitsitud saarespoon

203.651.31

449 €

Ustega kapp GALANT 80×120 cm, sügavus 45 cm. Riiuli
max kandevõime 30 kg. Tänu integreeritud summutile
sulguvad uksed vaikselt ja õrnalt. Võib täiendada 80×80 cm
lisamooduliga GALANT.
Valge peitsitud tammespoon

903.651.37

139 €

Valge

103.651.41

139 €

Must peitsitud saarespoon

503.651.39

139 €
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103.636.32

5€

HOIUSTAMINE – KÕIK OSAD JA HINNAD

IDÅSEN

BEKANT

Ratastel sahtliboks IDÅSEN 42×61 cm,
sügavus 47 cm. Ratastel mooduli saad veeretada sinna,
kuhu vaja.

Hoiustamismoodul BEKANT 41×61 cm, sügavus 45 cm.
Lisaks tuleb osta sarja BEKANT rattad või jalad. Võib kasutada lisaistmena lühiajaliseks istumiseks.

Beež

103.207.27

99 €

Võrk/valge

903.629.83

119 €

Tumehall

303.609.82

99 €

Võrk/must

503.629.99

119 €

Kuldpruun

503.979.13

99 €

Hoiustamismoodul BEKANT 41×101 cm, sügavus 45
cm. Lisaks tuleb osta sarja BEKANT rattad või jalad. Võib
kasutada esitlusteks või lühikesteks koosolekuteks, riiuli ja
sahtli taga on kaablikoht.
Võrk/valge

403.629.85

169 €

Võrk/must

503.630.03

169 €

Uste ja sahtlitega kapp IDÅSEN 80×119 cm,
sügavus 47 cm. Vajab seina külge kinnitamist.

703.629.84

189 €

Võrk/must

803.630.06

189 €

Valge

203.724.57

20 €

Must

903.724.54

20 €

303.207.26

199 €

Sinine

403.609.72

199 €

Uste ja sahtlitega kõrge kapp IDÅSEN
45×172 cm, sügavus 47 cm. Vajab seina külge kinnitamist.

Hoiustamismoodul BEKANT 61×101 cm, sügavus 45 cm.
Lisaks tuleb osta sarja BEKANT rattad või jalad. Tänu laiale
pinnale sobib kasutamiseks vastuvõtulauana.
Võrk/valge

Beež

Beež

503.207.25

229 €

Sinine

303.609.77

229 €

Rattad BEKANT, 4 tk, Ø8 cm.
Klaasustega kapp IDÅSEN 120×140 cm,
sügavus 45 cm. Vajab seina külge kinnitamist.
Beež

Jalad BEKANT, 4 tk, Ø3 cm.
Valge

803.724.64

10 €

Must

403.724.61

10 €

Riiulimoodul BEKANT 121×134 cm, sügavus 45 cm.
Valge

603.735.01

249 €

Must

103.734.95

249 €
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803.609.51

269 €

HOIUSTAMISTARVIKUD

Nutilukk ROTHULT, 1 pakk. Paigalda nutilukk sarjade
IDÅSEN või BEKANT hoiustamismööbli külge ning hoia
oma asju turvaliselt. Kaasas 2 peavõtit.
Valge

003.597.39

Sahtlisisu SUMMERA, 6 lahtrit, 44×37 cm, kõrgus 3 cm.
Sahtlisisu aitab sul suures sahtlis väikseid asju korrastada.
Söehall

25 €

Dokumendialus KVISSLE. Korgist sahtlipõhjad hoiavad
dokumente paigal. Tänu väljatõmmatavatele sahtlitele on
paberitele lihtne ligi pääseda. Kui soovid pabereid vertikaalselt hoida, keera alus külili.
Valge

701.980.31

24,99 €

Ajakirjakaust KVISSLE, komplektis 2. Tänu käepidemele
lihtne riiulist välja tõmmata ja tõsta.
Valge

602.039.57

11,99 €

Ajakirjarest KVISSLE. Ajakirjaresti KVISSLE saad riputada
sarja GALANT hoiustamismoodulite (lükandustega kapi,
liigenduksega ning dokumendikappide, riiuli, lisariiuli ja
sahtlibokside) külgseinale või kasutada horisontaalselt
sarja GALANT ratastel sahtliboksi (45×55) ülemises sahtlis.
Erinevad seinamaterjalid nõuavad erinevaid kinnitamisvahendeid. Kasuta oma kodu seintele sobivaid kinnitusvahendeid, müügil eraldi.
Valge

901.980.30

16,99 €

Dokumendikaustad SUMMERA, pakis 16. Sobivad A4formaadis paberitele.
Mustriga

202.522.66

9,99 €
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202.224.58

5,99 €

Täiuslikult sobivad kontoritoolid
Meil on mugavaid kontoritoole, mis vastavad kõikidele su
vajadustele – pöördtoole töölaua taha, külalistetoole ning
konverentsitoole. Toole on paljudes eri stiilides, värvides ja
materjalidega, et sul oleks kerge leida täiuslikku lahendust, mis
sobib sulle ja harmoneerub kontorikujundusega.

See tähendab, et meie toolid on läbinud palju erinevaid katseid ja keerulisi väljakutseid. Näiteks vastavad meie toolid nii
Euroopa kui ka Ameerika mõõtmenõuetele, need kannatavad
suurt koormust ning ka iga osa vastupidavust on testitud – kui
300 000 korda. Tegime seda kõike selleks, et toolides oleks
mugav istuda, neid oleks ohutu kasutada ning nad peaksid
täistööajaga kontoritööle aastaid vastu.

Meie pöördtoolidel on funktsioone lihtsatest kuni väga keerukateni. Kuidas valida? Mõtle, millega sa tööl tegeled ning kui
palju sa toolil pead istuma. Kui veedad kogu päeva laua taga, on
sulle ehk parem mitmekesiste funktsioonidega tool, et saaksid
istumisasendit muuta? Kas sul on erivajadusi – näiteks kas su
selg, käsivarred või õlad vajavad lisatuge? Mis on sinu stiilieelistused? Vastused neile küsimustele juhatavad su täiuslikult
sobiva kontoritooli juurde.

Rohkem infot saadaval garantiibrošüüris.

Peavad karmidele töötingimustele vastu
Meie professionaalsed toolid on kontoritingimustes testitud
ning vastavad järgnevatele ohutus-, vastupidavus- ja stabiilsusstandarditele: EN1335-2 ja ANSI/ BIFMA x5.1 kontoritoolidele
ning EN1022, EN15373 ja ANSI/BIFMA x5.1 konverentsitoolidele.
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HEA TEADA

Inimkeha on liikumiseks loodud, seega peaks tööruum ideaalis
pakkuma valikuvõimalusi istumise, seismise ja toetumise vahel,
et saaksid kehaasendit tihti muuta.

6
5

2

4
3

1

ISTUMINE

TOETUMINE

1. Peaksid saama jalgu laua all sirutada ning keerata end 90°
vasakule ja paremale. Puusad ja põlved peaksid olema
umbes 95–100° nurga all ning jalatallad toetuma täistallaga
maha. Kui jagad tooli teiste inimestega, võimaldab reguleeritava kõrgusega tool sul mugavalt istuda.

Seisutugi võimaldab kasutada istumise ja seismise vahepealset
asendit ning see on ideaalne lahendus, kui sul on reguleeritava
kõrgusega töölaud.
• Annab ala- ja ülakehale liikumisvabadust.
• Aktiveerib ja tugevdab kerelihaseid.
• Tagab lahtise kehaasendi, mis parandab vereringet ja kiirendab ainevahetust.

2. Ei ole vahet, kas oled lühike või pikk. Reguleeritava istesügavuse või reguleeritava kõrgusega seljatoe abil saad proovida
erinevaid istesügavusi ja -kõrgusi ning tagada jalgadele ja
seljale vajaliku toe.
3. Kallutamisfunktsiooniga tooli abil on lihtne istumisasendit
muuta – ei ole vahet, kas kallutamisfunktsioon on lisatud
istumisosale, seljatoele või mõlemale.

SEISMINE

Ära unusta ka seismist. Iste- ja seisuasendi vahetamine on sulle
kasulik, kuna see parandab vereringet ja tõstab töövõimet.
Vaata meie reguleeritava kõrgusega töölaudu, kuna need on
ideaalsed vahelduvaks istumiseks, toetumiseks ja seismiseks.

4. Väsimust tunneme tavaliselt kõige esimesena nimmepiirkonnas. Sisseehitatud nimmepiirkonna toega tool vähendab
seljapingeid.
5. Käsitoed vähendavad käsivartele ja õlgadele avalduvat pinget. Reguleeritavad käsitoed vähendavad pinget veelgi ning
sealjuures ei mängi su pikkus mingit rolli. Jälgi, et käetoed ei
takistaks sul tooli lauale lähedale tõmbamast ning et need ei
piiraks su liigutusi.
6. Kui oled pikalt laua taga istunud, on hea end tahapoole
kallutada ja hetkeks asendit vahetada. Kui toolil on peatugi,
saavad ka su pea ja kael väljateenitud puhkehetke nautida.
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Reguleeritava kõrgusega iste mugavaks
isteasendiks pikkusest sõltumata.

Reguleeritav kallutuspinge; suurenda
või vähenda takistust oma liigutuste ja kaalu
kohaselt.

Reguleeritav istumissügavus; lihtne
kohandada, et reied ja selg oleksid paremini
toetatud.

Sünkroniseeritud kallutusfunktsioon
istmel ja seljatoel; tool järgib su liigutusi, kui
toetud ette- ja tahapoole.

Reguleeritava kõrgusega seljatugi; toetab
nimmepiirkonda ning leevendab seljapingeid.

Kaalutasandamismehhanism leiab
automaatselt õige kallutuspinge, et su kehaasend tahakallutamise ajal avada.

Reguleeritava sügavusega käetugi;
reguleeri sügavust oma vajaduste kohaselt.

Lukustatav kallutusfunktsioon suuremaks
stabiilsuseks eri isteasendites

Reguleeritava kõrguse ja sügavusega
käetoed; reguleeri, et käsivartele ja õlgadele
avalduvat pinget veelgi vähendada.

TURVARATTAD

Toolid peaksid püsima seal, kuhu sa nad jätsid, ega tohiks
omapäi minema veereda. Seepärast oleme oma toolidele
paigaldanud turvarattad. Ratastel on sisseehitatud
survetundlik pidurdusmehhanism, nii et need veerevad toolis
istumise ajal vabalt ja kergelt – ja pidurduvad, kui tõused püsti.
Pane tähele, et kuigi rattad ei keerle pidurdamise ajal, libisevad
need tooli lükkamise ajal siiski mööda põrandat.
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KÕIK OSAD JA HINNAD

PÖÖRDTOOLID
LÅNGFJÄLL pöördtool, 4 jalga. Iste: 53×41 cm.
Katsete alusel sobib kuni 110 kg kaaluvale inimesele.
Kumerate joontega ergonoomiline disain, kvaliteetsed
õmblused ja kasutajasõbralik mehhanism, mis on disaini
rõhutamiseks istme alla peidetud.

Pöördtool FLINTAN. Istme laius 47 x sügavus 48 cm. Testitud
110 kg-ga. Isereguleeritav kalde pinge.
Võib komplekteerida NOMINELL käetugedega. Kummiga
kaetud rattad, liiguvad sujuvalt mis tahes tüüpi põrandal.
VISSLE must

203.368.41

49 €

VISSLE tumehall

203.368.36

49 €

Käetugede paar NOMINELL. Leevendab pingeid kätes ja
õlgades. Sobib FLINTAN pöördtooliga.
Must

902.002.69

10 €

Pöördtool MARKUS. Istme laius 53 × sügavus 47 cm.
Testitud 110 kg-ga. Reguleeritav kõrgus 46–57 cm. Seljatoe
võrkkangas laseb pikkadel istumisperioodidel seljale õhku
läbi. Kummiga kaetud rattad liiguvad sujuvalt igasugustel
põrandapindadel. Disain: Henrik Preutz.
GLOSE must

401.031.00

149 €

VISSLE tumehall

702.611.50

129 €

703.674.58

199 €

GRANN beež

503.086.86

199 €

GRANN kuldpruun

404.199.82

199 €

GLOSE must

903.635.53

175 €

704.199.52

149 €

GUNNARED tumehall

303.635.94

149 €

GUNNARED sinine

203.635.99

149 €

Käetugede paar JÄRVFJÄLLET. Leevendavad käsivartele
ja õlgadele avalduvat pinget. Sobivad sarja JÄRVFJÄLLET
pöördtoolidele.
Must

103.086.69

20 €

Valge

204.294.30

20 €

89 €

291.749.76

89 €

GUNNARED tumehall/must

191.749.72

89 €

GUNNARED heleroheline/must

391.749.85

89 €

GUNNARED helepruun-roosa/must

592.610.00

89 €

GUNNARED beež/valge

592.522.94

89 €

GUNNARED sinine/valge

592.523.07

89 €

GUNNARED tumehall/valge

492.522.75

89 €

GUNNARED heleroheline/valge

792.523.11

89 €

GUNNARED helepruun-roosa/valge

892.523.39

89 €

Iste: 53×41 cm. Katsete alusel sobib kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Kumerate joontega ergonoomiline disain,
kvaliteetsed õmblused ja kasutajasõbralik mehhanism,
mis on disaini rõhutamiseks istme alla peidetud.

Pöördtool JÄRVFJÄLLET. Istme laius 52 × sügavus 46 cm.
Testitud 110 kg-ga. Reguleeritava kõrgusega 45–56 cm.
Seljatoe võrkkangas laseb pikkadel istumisperioodidel seljale
õhku läbi. Nimmepiirkonna tuge ja istumissügavust saad
oma kehale vastavaks reguleerida.
GUNNARED beež

591.749.65

GUNNARED sinine/must

LÅNGFJÄLL pöördtool kõrge seljatoega, 4 jalga.

Pöördtool ALEFJÄLL. Istme laius 51× sügavus 42 cm. Testitud
110 kg-ga. Reguleeritava kõrgusega 45–56 cm. Klassikalise
välimusega ergonoomiline kontoritool.
GLOSE must

GUNNARED beež/must
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GUNNARED beež/must

991.750.53

99 €

GUNNARED sinine/must

291.751.17

99 €

GUNNARED tumehall/must

991.750.67

99 €

GUNNARED heleroheline/must

091.752.41

99 €

GUNNARED helepruun-roosa/must

692.611.51

99 €

GUNNARED beež/valge

092.523.43

99 €

GUNNARED sinine/valge

192.523.47

99 €

GUNNARED tumehall/valge

392.523.51

99 €

GUNNARED heleroheline/valge

492.523.55

99 €

GUNNARED helepruun-roosa/valge

692.523.59

99 €

KÕIK OSAD JA HINNAD

Pöördtool LÅNGFJÄLL, 5 ratastega jalga. Iste L53×S41 cm.
Katsete alusel sobib kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Mugav,
veidi kumerate joontega kontoritool, hoolega õmmeldud
detailidega; kergesti kasutatav mehhanism on disaini
rõhutamiseks istme alla peidetud.
GUNNARED beež/must

891.775.66

99 €

GUNNARED beež/valge

192.523.66

99 €

GUNNARED sinine/must

191.775.79

99 €

GUNNARED sinine/valge

492.523.79

99 €

GUNNARED tumehall/must

291.775.74

99 €

GUNNARED tumehall/valge

492.523.84

99 €

GUNNARED helepruun-roosa/must

192.610.78

99 €

GUNNARED helepruun-roosa/valge

492.523.98

99 €

GUNNARED heleroheline/must

091.775.89

99 €

GUNNARED heleroheline/valge

392.523.94

99 €

Pöördtool HATTEFJÄLL. Istme laius 50 × sügavus 40 cm.
Testitud 110 kg-ga. Reguleeritav kõrgus 41–52 cm. Kergelt
voolujoonelise disainiga ergonoomiline kontoritool.
GUNNARED beež

003.086.84 149 €

GUNNARED keskmine hall

103.413.34

149 €

GUNNARED helepruun-roosa

203.413.43

149 €

Käetugede paar HATTEFJÄLL. Leevendab käsivartele
ja õlgadele avalduvat pinget. Sobib sarja HATTEFJÄLL
pöördtoolidele.
Valge

Kõrge seljatoega pöördtool LÅNGFJÄLL, 5 jala ja
ratastega. Iste L53×S41 cm. Katsete alusel sobib kuni 110
kg kaaluvale inimesele. Mugav, veidi kumerate joontega
kontoritool hoolega õmmeldud detailidega; kergesti
kasutatav mehhanism on disaini rõhutamiseks istme alla
peidetud.
GUNNARED beež/must

491.776.29

109 €

GUNNARED beež/valge

092.524.80

109 €

GUNNARED sinine/must

891.776.65

109 €

GUNNARED sinine/valge

292.525.11

109 €

GUNNARED tumehall/must

791.776.42

109 €

GUNNARED tumehall/valge

392.525.15

109 €

GUNNARED helepruun-roosa/must

792.610.99

109 €

GUNNARED helepruun-roosa/valge

992.525.41

109 €

GUNNARED heleroheline/must

091.777.54

109 €

GUNNARED heleroheline/valge

592.525.19

109 €

303.413.47

20 €

Pöördtool FLINTAN. Istme Laius 47 × sügavus 48 cm.
Testitud 110 kg-ga. Reguleeritava kõrgusega 47–60 cm.
isereguleeruv kallutamispinge. Võib täiendada
sarja NOMINELL käetugedega. Kummiga kaetud rattad
liiguvad sujuvalt mis tahes tüüpi põrandatel.
Disain: Henrik Preutz.
VISSLE must

203.368.41

49 €

VISSLE hall

203.368.36

49 €

Käetugede paar NOMINELL. Leevendavad käsivartele
ja õlgadele avalduvat pinget. Sobivad sarja FLINTAN
pöördtoolidele.
Must

Käetugede paar LÅNGFJÄLL. Leevendavad käsivartele
ja õlgadele avalduvat pinget. Sobivad sarja LÅNGFJÄLL
pöördtoolidele.
Must

503.205.65

10 €

Valge

703.205.69

10 €

902.002.69

10 €

Seisutugi NILSERIK. Istme läbimõõt 35 cm. Testitud 110
kg-ga. Reguleeritava kõrgusega 51–71 cm. Kaarjas isteosa
võimaldab sul leida mugava toetatud isteasendi.
Must/VISSLE must

303.499.56

36,99 €

Valge/VISSLE hall

903.097.21

34,99 €

Aktiivse istumise/seismise tugi TROLLBERGET. Testitud
110 kg-ga. Reguleeritava kõrgusega 66–80 cm. Istme kallutamismehhanism tagab aktiivse istumisasendi.
GLOSE must

803.793.47

79 €

GRANN beež

003.882.61

79 €

KÕIK OSAD JA HINNAD

KONVERENTSITOOLID
TOOLITARVIKUD

Konverentsitool FJÄLLBERGET. Istme laius 42 × sügavus 40
cm. Testitud 110 kg-ga. Reguleeritava kõrgusega 43–56 cm.
Kaarjas painutatud puidust seljatugi ning käetoed on korraga
stiilsed ja mugavad.
Valge peitsitud tammespoon/
GUNNARED helebeež

803.964.22

125 €

Must peitsitud tammespoon/
GUNNARED tumehall

004.852.43

125 €

Põrandakaitsematt KOLON. 120×100 cm. Sobib enamikule
põrandatele ning madala koega vaipadele. Ei sobi
korkpõrandale ning põrandaküttega puitpõrandatele. Kui
põrandakaitsematid jäetakse pikaks perioodiks põrandale,
võib tekkida vaakum, mis kahjustab põrandat.Seepärast
tõsta põrandakaitsematti regulaarselt õhutamiseks üles.
448.811.00

19,99 €

Kleebitavad põrandakaitsmed FIXA, 20 tk. Kaitsevad aluspinda kulumise ja kriimustuste eest.
004.311.51
Konverentsitool FJÄLLBERGET, ratastega. Istme laius 42 ×
sügavus 40 cm. Testitud 110 kg-ga. Reguleeritava kõrgusega
43–56 cm. Kaarjas painutatud puidust seljatugi ning käetoed
on korraga stiilsed ja mugavad.
Valge peitsitud tammespoon/
GUNNARED helebeež

204.852.42

145 €

Must peitsitud tammespoon/
GUNNARED tumehall

203.964.20

145 €
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