
Dažas šeit redzamās preces var nebūt pieejamas veikalā – jautā veikala darbiniekiem vai ieskaties 
IKEA.lv. Vairāk par preci uzzināsi cenu zīmē vai tiešsaistē. Visas mēbeles pārdodam nesaliktā veidā.

    

Ideāls biroja krēsls
Ja skaidri zini, kas tev nepieciešams, izvēlēties īsto biroja krēslu ir 
pavisam vienkārši. Padomā, ko tieši darīsi – strādāsi ar datoru, zīmēsi, 
izrakstīsi rēķinus? Apsver arī, cik ilgu laiku krēslā pavadīsi. Īsākam 
laika posmam būs gana ērts pavisam vienkāršs krēsls ar regulējamu 
augstumu, turpretī pilnas slodzes darbam var būt nepieciešamas 
papildu funkcijas, lai būtu iespējams mainīt pozu. Varbūt tev ir īpašas 
vēlmes, piemēram, atzveltne, kas sevišķi labi balsta muguru, rokas 
un plecus? Kāda stila mēbles tev patīk? Atbildes uz šiem jautājumiem 
atvieglos perfektā krēsla meklējumus.

Īstajā krēslā darbs iet no rokas 
Krēsli, kas ir testēti lietošanai birojā, atbilst augstiem ergonomijas, 
stabilitātes un izturības standartiem. Mēs stingri un rūpīgi pārbaudām 
mūsu ražotos krēslus. Krēslu izmēri atbilst kā Eiropā, tā ASV 
pieņemtajiem standartiem, krēsli ir pārbaudīti augstas noslodzes 
apstākļos, un katras detaļas izturība ir testēta līdz pat 300 000 reižu. 
Visas pārbaudes veiktas tāpēc, lai krēslos būtu ērti sēdēt, tie būtu droši 
lietojami un kalpotu ikdienas biroja darbā daudzus gadus.

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

Lasi vairāk MARKUS un 
LÅNGFJÄLL grozāmo krēslu gar-
antiju brošūrā.

Biroja krēsli
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ATBALSTIES
Augstais krēsls ļauj ieņemt pozu, kas nav ne īsti sēdus, ne 
stāvus poza, un šāds sēdeklis ir ideāli piemērots galdam ar 
regulējamu augstumu.

• Kustību brīvība visam ķermenim.
• Aktivizē un stiprina dziļo muskulatūru.
• Poza uzlabo asinsriti un gremošanu.

STĀVI
Neaizmirsti pastāvēt kājās. Pārmaiņus strādājot sēdus un stā-
vus uzlabojas asinsrite un paaugstinās produktivitāte. Apskati 
galdus ar regulējamu augstumu – tie ideāli der gan sēdēšanai, 
gan stāvēšanai, gan stāvēšanai atbalstoties.

SĒDI
1. Sēžot ir jābūt pietiekami vietas, lai izstieptu kājas zem galda 

un pagrieztos par 90° pa labi un pa kreisi. Novietojot pēdas 
uz grīdas, gūžu un ceļu locītavām jāveido apmēram 95-100° 
leņķis. Gadījumos, kad vienu darba vietu dala vairāki cilvēki, 
noder regulējama augstuma krēsls, jo tad katrs var ērti 
apsēsties.

2. Nav svarīgi, vai esi gara vai īsa auguma. Krēslā ar regulējamu 
sēdvietas dziļumu vai atzveltnes augstumu var izmēģināt 
dažādas iespējas, lai balstītu muguru un kājas tieši tā, kā 
vajadzīgs.

3. Krēslā ar regulējamu slīpumu var viegli mainīt pozu, vienal-
ga, vai slīpums ir maināms sēdvietai vai atzveltnei.

4. Pirmās noguruma pazīmes parasti ir jūtamas krustu apvidū. 
Krēsls ar balstu šajā daļā samazinās muguras saspringumu.

5. Roku balsti mazina roku un plecu saspringumu. Regulējami 
roku balsti ir vēl labāki un noder neatkarīgi no auguma garu-
ma. Pārliecinies, vai roku balsti netraucē piestumt krēslu pie 
galda un neierobežo kustību brīvību.

6. Ilgāku laiku sēžot pie rakstāmgalda ir labi uz brīdi atlaisties 
un mainīt pozu. Krēslā ar galvas balstu pelnītā atpūta būs vēl 
patīkamāka
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Cilvēka ķermenis ir radīts kustībām, un ideālā darba vietā 
vajadzētu būt iespējai gan sēdēt, gan stāvēt, gan atbalstīties, lai 
varētu bieži mainīt pozu. 
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Krēsls ar regulējamu augstumu ērtai 
sēdēšanai neatkarīgi no auguma garuma.

Regulējams sēdvietas dziļums. Viegli 
pielāgojams, lai atbalstītu augšstilbus un 
muguru.

Atzveltne ar regulējamu augstumu. Balsts 
krustu apvidu mazina muguras saspringu-
mu.

Regulējams slīpums ar bloķēšanas funkci-
ju stabilākai sēdēšanai dažādās pozās.

Regulējams spriegums. Palielini vai 
samazini pretestību, pielāgojot to savām 
vajadzībām un svaram.

Sinhronizēta slīpuma regulēšana sēdvietai 
un atzveltnei; noliecoties uz priekšu vai 
paliecoties atpakaļ, krēsls pakļaujas kustībai.

Svara kompensācijas mehānisms 
automātiki atrod īsto slīpuma sprieguma 
daudzumu lai atbrīvotu ķermeni, kad no-
liecies atpakaļ.

Roku balsti ar regulējamu dziļumu. 
Pielāgo, lai samazinātu roku un plecu 
saspringumu.

Roku balsti ar regulējamu augstumu un 
dziļumu. Pielāgo, lai samazinātu roku un 
plecu saspringumu.

Krēsliem jāpaliek tur, kur tos atstāj, nevis jāripo prom. Tādēļ 
mūsu krēsliem ir drošības ritentiņi. Ritentiņos iebūvēts 
spiedienjutīgs bremžu mehānisms, lai krēsli ripotu brīvi un 
viegli, kad esi apsēdies, un paliktu uz vietas, kad piecelies kājās. 
Atceries – ritentiņi neripo, kad iedarbinātas bremzes, bet tie var 
slīdēt, ja krēslu stumj.

DROŠĪBAS RITENTIŅI
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VISI BIROJA KRĒSLI

GROZĀMIE KRĒSLI
MARKUS grozāmais krēsls. Sēdvieta: P53×Dz47 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums 
amplitūdā 48–57 cm. Krēsls ir pārbaudīts lietošanai birojā 
un atbilst standartam. Ritentiņi ar gumijas pārklājumu; der 
jebkura veida grīdas segum am. Dizaineris: Henriks Preics 
(Henrik Preutz).

Glose: melns 401.031.00 149 €
Vissle: tumši pelēks 702.611.50 129 €

   

ALEFJÄLL grozāmais krēsls. Sēdvieta: P51×Dz42 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augs-
tums amplitūdā 45–56 cm. Ergonomisks biroja krēsls, 
tradicionāla stila. 

GLOSE Melns 703.674.58 199 €
GRANN Smilškrāsas 503.086.86 199 €
GRANN Zeltaini brūns 404.199.82 199 €

    

JÄRVFJÄLLET grozāmais krēsls. Sēdvieta: P52×Dz46 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums 
amplitūdā 45–56 cm. Atzveltnes sieta materiāls ļauj mugu-
rai elpot arī pēc ilgas sēdēšanas. Jūs varat pielāgot jostas-
vietas atbalstu un sēdekļa dziļumu atbilstoši ķermenim.

GLOSE Melna āda 903.635.53 175 €
GUNNARED Smilskrāsas 704.199.52 149 €
GUNNARED Zils 203.635.99 149 €

GUNNARED Tumši pelēks 303.635.94 149 €

   

JÄRVFJÄLLET roku balsti. Samazina delmu un plecu 
saspringumu. Der JÄRVFJÄLLET grozāmajiem krēsliem.

Melni 103.086.69 20 €
Balti 204.294.30 20 €

  

LÅNGFJÄLL grozāmais krēsls, 4 kājas. Sēdvieta: 
P53×Dz41 cm. Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. 
Ergonomisks dizains ar liektām līnijām, kvalitatīvu vīļu 
šuvumu un viegli lietojamu mehānismu, kas paslēpts zem 
sēdvietas, izceļot krēsla dizainu.
Melns

Gunnared: smilškrāsā 591.749.65 89 €
Gunnared: zils 291.749.76 89 €
Gunnared: tumši pelēks 191.749.72 89 €
Gunnared: gaiši zaļš 391.749.85 89 €
Gunnared: gaiši brūngani rozā 592.610.00 89 €
Balts
Gunnared: smilškrāsā 592.522.94 89 €
Gunnared: zils 592.523.07 89 €
Gunnared: tumši pelēks 492.522.75 89 €
Gunnared: gaiši zaļš 792.523.11 89 €
Gunnared: gaiši brūngani rozā 892.523.39 89 €

  

LÅNGFJÄLL roku balsti. Samazina delmu un plecu 
saspringumu. Der LÅNGFJÄLL grozāmajiem krēsliem.
Melni 503.205.65 10 €
Balti 703.205.69 10 €

 

LÅNGFJÄLL grozāmais krēsls ar augstu atzveltni, 4 
kājas. Sēdvieta: P53×Dz41 cm. Pārbaudīts noslodzei līdz 110 
kg. Ergonomisks dizains ar liektām līnijām, kvalitatīvu vīļu 
šuvumu un viegli lietojamu mehānismu, kas paslēpts zem 
sēdvietas, izceļot krēsla dizainu.
Melns

Gunnared: smilškrāsā 991.750.53 109 €
Gunnared: zils 291.751.17 109 €
Gunnared: tumši pelēks 991.750.67 109 €
Gunnared: gaiši zaļš 091.752.41 109 €
Gunnared: gaiši brūngani rozā 692.611.51 109 €
Balts
Gunnared: smilškrāsā 092.523.43 109 €
Gunnared: zils 192.523.47 109 €
Gunnared: tumši pelēks 392.523.51 109 €
Gunnared: gaiši zaļš 492.523.55 109 €
Gunnared: gaiši brūngani rozā 692.523.59 109 €

  

LÅNGFJÄLL grozāmais krēsls, 5 kājas ar ritentiņiem. 
Sēdvieta: P53×Dz41 cm. Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. 
Ergonomisks dizains ar liektām līnijām, kvalitatīvu vīļu 
šuvumu un viegli lietojamu mehānismu, kas paslēpts zem 
sēdvietas, izceļot krēsla dizainu.

Melns
Gunnared: smilškrāsā 891.775.66 89 €
Gunnared: zils 191.775.79 89 €
Gunnared: tumši pelēks 291.775.74 89 €
Gunnared: gaiši zaļš 091.775.89 89 €
Gunnared: gaiši brūngani rozā 192.610.78 89 €
Balts
Gunnared: smilškrāsā 192.523.66 89 €
Gunnared: zils 492.523.79 89 €
Gunnared: tumši pelēks 492.523.84 89 €
Gunnared: gaiši zaļš 392.523.94 89 €
Gunnared: gaiši brūngani rozā 492.523.98 89 €

  

LÅNGFJÄLL grozāmais krēsls ar augstu atzveltni, 
5 kājas ar ritentiņiem. Sēdvieta: P53xDz41 cm. Pārbaudīts 
noslodzei līdz 110 kg. Ergonomisks dizains ar liektām 
līnijām, kvalitatīvu vīļu šuvumu un viegli lietojamu mehā-
nismu, kas paslēpts zem sēdvietas, izceļot krēsla dizainu.

Melns
Gunnared: smilškrāsā 491.776.29 109 €
Gunnared: zils 891.776.65 109 €
Gunnared: tumši pelēks 791.776.42 109 €
Gunnared: gaiši zaļš 091.777.54 109 €
Gunnared: gaiši brūngani rozā 792.610.99 109 €
Balts
Gunnared: smilškrāsā 092.524.80 109 €
Gunnared: zils 292.525.11 109 €
Gunnared: tumši pelēks 392.525.15 109 €
Gunnared: gaiši zaļš 592.525.19 109 €
Gunnared: gaiši brūngani rozā 992.525.41 109 €
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HATTEFJÄLL grozāmais krēsls. Sēdvieta: P50×Dz40 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums 
amplitūdā 41–52 cm. Ergonomisks biroja krēsls ar maigi 
izliektām līnijām

GUNNARED Smilškrāsas 003.086.84 149 € 

GUNNARED Pelēks 103.413.34 149 €  

GUNNARED Roza 203.413.43 149 €

SMIDIG Melnā krāsā 004.283.18 169 €

    

HATTEFJÄLL roku balsti. Samazina delmu un plecu 
saspringumu. Der HATTEFJÄLL grozāmajiem krēsliem.

Balti 303.413.47 20 €

Melni 004.294.26 20 €

RENBERGET grozāmais krēsls. Sēdvieta: P47×Dz44 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums 
amplitūdā 45-57 cm. Regulējams slīpums ļauj pielāgot 
krēslu sēdētāja kustībām un svaram.

Bomstad: melns 203.394.20 49,99 €

            

MILLBERGET grozāmais krēsls. Sēdvieta: P50×DP45 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums 
amplitūdā 45-58 cm. Regulējams slīpums ļauj pielāgot 
krēslu sēdētāja kustībām un svaram.

Bomstad: melns 903.394.12 79 €
Kimstad: balts 203.394.15 79 €

           

FLINTAN grozāmais krēsls. Sēdvieta: P46×Dz46 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums 
amplitūdā 47–60 cm. Automātiska slīpuma regulēšanas 
funkcija. Var papildināt ar NOMINELL roku balstiem. 
Ritentiņi ar gumijas pārklājumu; der jebkura veida grīdas 
segumam. Dizaineris: Henriks Preics. 

Vissle: melns 203.368.41 49,99 €
Vissle: pelēks 203.368.36 49,99 €

   

NOMINELL roku balsti. Samazina delmu un plecu 
saspringumu. Der FLINTAN grozāmajiem krēsliem.

Melns 902.002.69 10 €

LILLHÖJDEN grozāmais krēsls. Sēdvieta: P44×Dz44 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Ritentiņi ar gumijas 
pārklājumu; der jebkura veida grīdas segumam.

Idemo: melns 102.214.02 49,99 €
Blekinge: balts 402.387.12 49,99 €

 

SKRUVSTA grozāmais krēsls. Sēdvieta: P48×Dz45 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums 
amplitūdā 45–55 cm. Krēslam ir gan ritentiņi, gan kājas. 
Ritentiņi ar gumijas pārklājumu; der jebkura veida grīdas 
segumam.

Vissle - pelēks 302.800.04 95 €
Ysane - balts 504.029.95 99 €
Idhult - melns 804.029.94 99 €

 

ODGER grozāmais krēsls. Sēdvieta:
P45×Dz45 cm. Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg
Baltā krāsā/smilškrāsā 703.086.85 75 €

Antracīta krāsā 203.952.70 75 €

VISI BIROJA KRĒSLI
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KULLABERG taburete. Pārbaudīta noslodzei  
līdz 110 kg. Regulējama augstums amplitūdā  
47-69 cm. Metāla gredzenu apakšā var izmantot kā kāju 
paliktni. Dizainere: Sāra Fāgere (Sarah Fager).

Melna 503.636.49 29,99 €
Priedes koks/melna 103.636.51 29,99 €

 

NILSERIK augstais krēsls. Sēdvieta: diametrs 35 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums 
amplitūdā 51–71 cm. Aktīva sēdus poza.

Melns/Vissle: melns 303.499.56 34,99 €
Balts/Vissle: pelēks 903.097.21 34,99 €

   

TROLLBERGET aktīvās sēdēšanas/stāvēšanas krēsls. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums 
amplitūdā 62–81 cm. Sniedz aktīvu sēdēšanas pozīciju 
pateicoties sēdekļa slīpuma mehānismam.

GLOSE Melns 803.793.47 79 €
GRANN Smilškrāsas 003.882.61 79 €

KULLABERG grozāmais krēsls. Sēdvieta: P42×Dz39 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums 
amplitūdā 44-55 cm. Regulējamās kājas nodrošina 
stabilitāti  
pat uz nelīdzenas grīdas.

Melns 903.255.18 49,99 €
Priedes koks/melns 103.203.41 49,99 €
Priežkoks/sarkanā krāsā 404.728.75 49,99 €

ÖRFJÄLL/ ÖRFJÄLL grozāmais krēsls. Sēdvieta: 
W49×D43 cm. Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams 
augstums amplitūdā 46-57 cm. Augstas kvalitātes sēdvieta 
saglabās krēslu ērtu vairākus gadus. Dizaineris: Sebastian 
Holmbäck & Ulrik Nordentoft.

Balts/Vissle: tumši pelēks 393.030.39 44,99 €
Balts/Vissle: violeta krāsā 693.030.66 44,99 €
Balts/Vissle: zils 493.030.34 44,99 €
Balts/Vissle: tumši dzeltens 893.030.46 44,99€
Melns/Vissle: melnā krāsā 493.030.72 49,99 €

BLECKBERGET grozāmais krēsls. Sēdvieta: P46×Dz43 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums 
amplitūdā 45-56 cm. Augstas kvalitātes sēdvieta saglabās 
krēslu ērtu vairākus gadus. Dizaineris: Francis Cayouette

Idekulla tumši sarkanā krāsā 604.645.20 39,99 €
Smilškrāsā 603.086.76 39,99 €
Tumši pelēks 103.900.08 39,99 €

 

FJÄLLBERGET konferenču krēsls. 
Sēdvieta: P42×Dz40 cm. Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. 
Regulējams augstums amplitūdā 43–56 cm. Izliektie mugu-
ras un roku balsti ir ērti un stilīgi.

GUNNARED smilškrāsas 803.964.22 125 €

FJÄLLBERGET konferenču krēsls,  
5 kājas ar ritentiņiem. Sēdvieta: P42×Dz40 cm. Pārbaudīts 
noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums amplitūdā 
43–56 cm. Izliektie muguras un roku balsti ir ērti un stilīgi.

GUNNARED melns 203.964.20 145 €

GUNNARED tumši pelēkā krāsā 004.852.43 125 €

LIDKULLEN taburete ar regulējamu augstumu.

Gunnared smilškrāsā 004.183.76 69 €
Gunnared tumši pelēkā krāsā 304.457.74 69 €

KONFEREČU KRĒSLS
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BĒRNU KRĒSLI un KRĒSLU PIEDERUMI

PIEDERUMI

  

KOLON grīdas aizsargs. 120×100 cm. Piemērots daudziem 
grīdas segumiem un paklājiem ar gludu virsmu. Nav 
piemērots korķa grīdām un apsildāmām grīdām. Ilgu laiku 
atstājot aizsargu vienā vietā var  
izveidoties vakums, kas var bojāt grīdu, tāpēc regulāri 
paceliet to.

Caurspīdīgs 448.811.00 19,99 €

ÖRFJÄLL bērnu rakstāmgalda krēsls. Sēdvieta: 
P39×Dz34 cm. Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams 
augstums amplitūdā 37-50 cm. Augstas kvalitātes sēdvieta 
saglabās krēslu ērtu vairākus gadus. Dizaineris: Sebastian 
Holmbäck & Ulrik Nordentoft.

Balts/Vissle: tumši pelēks 104.417.86 35,99 €
Balts/Vissle: zilā un zaļā krāsā 604.417.79 35,99 €
Balts/Vissle: rozā 704.417.69 35,99 €

VIMUND bērnu krēsls. Sēdvieta: P62×Dz59 cm. Pārbaudīts 
noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums amplitūdā 
38-51 cm. Augstas kvalitātes sēdvieta saglabās krēslu ērtu 
vairākus gadus.

Roza 104.243.53 55 €
Tirkīzzils 304.243.52 55 €

JULES bērnu krēsls. Sēdvieta: P58×Dz56 cm. Pārbaudīts 
noslodzei līdz 50 kg. Regulējams augstums amplitūdā 
37-48 cm. Piemērots bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem. 
Dizaineris: Nicholai Wiig Hansen
Balts 392.077.16 32,99 €
Zils/Balts 292.077.12 32,99 €
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Uzzini vairāk IKEA.lv.

Pakalpojumi
IKEA preces izgatavotas tā, lai tās būt ērti paņemt no plaukta, aizvest 
mājās un salikt. Tu vari darīt pats, bet vari arī uzticēt darāmo mums. Mūsu 
pakalpojumi atvieglos tavu ikdienu.

Pasūtījuma sagatavošana
 ar piegādi

Taupi savu laiku – izmanto pirku-
ma komplektēšanas un piegādes 
pakalpojumu.

Interjera dizains

Ja ideju ir daudz, bet nezini, ar 
ko sākt, izvēlies IKEA interjera 
dizaina pakalpojumu. IKEA 
speciālisti izmērīs telpas, 
konsultēs par iekārtojumu un 
ieteiks piemērotākās mēbeles.*

Interneta veikals

IKEA interneta veikals ir vaļā 
vienmēr – iepērcies, kad vēlies. 
Jebkurā laikā un jebkurā vietā. 
Pasūtījumu var ērti saņemt mājās 
vai doties tam pakaļ uz IKEA 
veikalu.

Piegāde

Ja vēlies, aizvedīsim tavus 
pirkumus līdz mājām vai darba 
vietai.

Finanšu pakalpojumi

Preču iegādi uz nomaksu 
IKEA veikalā nodrošina SIA 
“AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu 
var iegādāties preces vērtībā no 
100 € līdz 5000 €.

Atpakaļatdošana

IKEA veikalā iegādātās preces 
var atdot vai apmainīt 90 dienu 
laikā.

Pasūtījuma saņemšana 
veikalā

Reizēm pašas labākās idejas ienāk 
prātā nakts vidū. Iepērcies jebkurā 
laikā un saņem pirkumus IKEA 
veikalā, ietaupot piegādes maksu.

Piekabes noma

Tu vari iznomāt piekabi un vest 
savus pirkumus mājās uzreiz.

Aizvešana

Laiks pārmaiņām? Ja vēlies, 
piegādājot jauno matraci, 
aizvedīsim nolietoto.


