
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.

Mēbeles katram birojam
IKEA ir mēbeles visu veidu birojiem – kā maziem, tā lieliem. Mums ir arī viss pārējais, 
kas modernam uzņēmumam vajadzīgs, lai strādātu raiti un efektīvi – sākot ar galdiem, 
mēbelēm mantu glabāšanai un krēsliem un beidzot ar lampām un rakstāmgalda 
piederumiem. Izvēlies sev piemērotākā izmēra un formas galdus un ērtus darba krēslus 
un izveido ideālu risinājumu mantu glabāšanai. IKEA biroja mēbelēm ir lielisks dizains 
un parocīgas funkcijas. Esam pārbaudījuši, ka tās ir piemērotas biroja darbam, tāpēc 
vari būt drošs – tās izturēs ražīgas darba dienas gadu no gada.

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

Profesionāls birojs
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Tu vari darīt pats, bet vari arī uzticēt darāmo mums
Mēs piedāvājam tādus pakalpojumus kā pasūtījumu 
sagatavošanu, piegādi, montāžu, finanšu pakalpojumus u.c. 
Vairāk uzzināsi šī ceļveža pēdējā lapā vai www.IKEA.lv.
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NODERĪGA INFORMĀCIJA

 

Izveido konferences galdu pats. 
IKEA ir divu izmēru konferences galdi – kvadrātveida (140x140 
cm) ar 8 vietām un pusapaļš (140x70 cm) ar 3 vietām. Galdus 
var lietot pa vienam vai likt vairākus blakus, lai pietiktu vietas 
visiem. Komplektā ietilpst stiprinājumi galdu savienošanai. 

Vairāk galdu mazākā platībā.
Novietojot galdus blakus, var ietaupīt vietu. Divus regulāras 
formas galdus var nolikt vienu pret otru, bet četrus stūra 
galdus – salikt kopā tā, lai stūri būtu centrā. Ir daudz iespēju. 
Pie šādi saliktiem galdiem darbs rit raitāk – kolēģiem ir vieglāk 
sazināties un sadarboties. Darba vietas var norobežot ar 
aizslietņiem. 

Vairāk vietas mantu glabāšanai. 
GALANT skapītī ar bīdāmām durvīm pietiks vietas visām 
mapēm un dokumentiem, kam jābūt pie rokas. Izvēloties 
mēbeles ar bīdāmajām durvīm, varēsi vietu birojā izmantot 
lietderīgāk.

Universāli aizslietņi dažādiem mērķiem. 
Aizslietņi der dažādiem mērķiem. Ar tiem var iekārtot patīkamu 
reģistratūru, nodalīt darba vietas atvērtā tipa birojā vai slāpēt 
troksni. Vai visu reizē. Aizslietņiem ir divi augstumi – 120 cm 
un 55 cm. 120 cm aizslietņi ir brīvi stāvoši. 55 cm aizslietņus 
var viegli piestiprināt pie BEKANT galdiem divos dažādos 
augstumos.
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RAKSTĀMGALDI UN KONFERENČU GALDI

Galdi dažādiem mērķiem
BEKANT ir dažādu formu un izmēru rakstāmgaldi, lai ikviens 
varētu izvēlēties piemērotāko. Izvēle ir plaša – no maziem 
rakstāmgaldiem līdz plašiem stūra rakstāmgaldiem, kas ir 
īpaši piemēroti darbam ar datoru. Ja birojā bieži mēdz būt 
apmeklētāji, izvēlies ērtu piecstūrainu galdu, pie kura visiem 
pietiks vietas. Komplektā ietilpst vadu organizators, lai valdītu 
kārtība. 

Izturīgi
BEKANT kolekcijas rakstāmgaldi ir pārbaudīti atbilstoši 
augstākajām prasībām (EN 527, ANSI/BIFMA X:5.4 
rakstāmgaldiem un EN14074, EN1730 un ANSI/BIFMA X:5.5 
konferenču galdiem), tie ir piemēroti lietošanai birojā un atbilst 
stingrākajiem kvalitātes un izturības standartiem.

Tas nozīmē, ka mēbeles ir izturējušas daudzas pārbaudes, 
lai mēs būtu pārliecināti, ka tās būs izturīgas un noturīgas 
pret slodzi un virsmas bojājumiem. BEKANT uzticami kalpos 
daudzus gadus.

Atraisi radošumu
BEKANT konferenču galdiem ir vadu organizatori, lai vadi 
netraucētu vienlaicīgi izmantot dažādas ierīces. Praktisks 
risinājums radošam darbam.

Dizains
Kārls Malmvalls (Karl Malmvall), Ēva Lilja Lēvenhjelma (Ewa Lilja 
Löwenhielm).

Kopšana 
Tīrīt ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli. 

10 gadu garantija. Vairāk uzzināsi garantijas brošūrā. 
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BEKANT rakstāmgalda augstumu var regulēt ar pogu. 
Pārmaiņus strādājot sēdus un stāvus, varēsi izkustēties. 
Zemākā pozīcija ir 65 cm un augstākā – 125 cm.

1. Rakstāmgaldam ir ar pogu regulējams apakšrāmis, tāpēc to 
var lietot strādāšanai gan sēdus, gan stāvus.

2. Galda virsmas izliektā mala balsta plaukstu locītavas un 
apakšdelmus, kad raksti ar datoru.

3. Ir viegli uzturēt kārtību, jo zem galda virsmas ir kabeļu vadu 
organizators.

4. Finieris ar melamīna plēves pārklājumu ir izturīgs, noturīgs 
pret traipiem un viegli kopjams.

NODERĪGA INFORMĀCIJA

4
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KOMBINĀCIJAS

Regulējams augstums. Rakstāmgalda augstums ir regulējams 
ar elektromotoru (amplitūdā no 65 cm līdz 125 cm), nodrošinot 
ergonomisku darba pozīciju. Pārmaiņus strādājot sēdus un 
stāvus, varēsi izkustēties, jutīsies labāk un strādāsi produktīvāk.

Šī kombinācija: (160×80 cm) 

melni brūns, balts ozola finieris ar melnu vai baltu 
apakšrāmi ar regulējamu augstumu 479 €

linoleja zila virsma ar melnām vai baltām kajām 479 €

Ergonomiska darba vieta. Strādājot pie rakstāmgalda ar 
izliektu malu, ir mazāka slodze pleciem, jo var atbalstīt plaukstu 
locītavas un apakšdelmus. 

Šī kombinācija: (160×110 cm)
linoleja zila virsma ar baltu apakšrāmi 239 €
melni brūns, ar melnu vai baltu apakšrāmi ar 
regulējamu augstumu 239 €

Tikšanās vieta. BEKANT konferenču galda apakšā ir vadu 
organizators, lai datoru un projektora vadi netraucētu darbam 
pie galda.

Šī kombinācija: (280×140 cm)
melni brūns, balts, balts ozola finieris ar melnu vai 
baltu apakšrāmi 517 €
balta virsma ar baltu apakšrāmi 517 €
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PAMATA KOMBINĀCIJAS

Izmērs

160×110 cm,  
labajam vai kreisajam 
stūrim

160×80 cm 140×60 cm 120×80 cm

Balts 239 € 199 €

Melns, balta, balta ozola finiera, melni beicēta oša finiera, 
zila linoleja galda virsma ar melnu vai baltu apakšrāmi 239 € 199 € 159 € 119 €-Balts

Zila linoleja galda virsma ar melnu rāmi 179 € 199 €

Zila linoleja galda virsma ar baltu rāmi 239 € 199 €

Balta, balta ozola finiera, melni beicēta oša finiera, zila 
linoleja galda virsma ar melnu vai baltu apakšrāmi un ar 
elektriski regulējamu augstumu 599 € 479 € - 369 €

Ozolkoka finieris ar baltu rāmi 159 €

Zila virsma 599 € 479 €

Balta galda virsma ar melnu vai baltu apakšrāmi un ar 
regulējamu augstumu 599 € 479 € - 369 €

Balta ozola, zila linoleja, balta ozolkoka, melni beicēta oša 
finiera elektriski regulējama

599 € 479 € 369 €

Izmērs
140×70 cm,  
pusapaļš

140×140 cm 2× 140×70 cm,  
pusapaļš

Balta ozola finiera, melni beicēta ozola finiera galda 
virsma ar melnu apakšrāmi 139 € 239 € 278 €

Balta virsma ar baltu rāmi 139 € 278 €

Izmērs

1× 140×140 cm
2× 140×70 cm  
pusapaļš

2× 140×140 cm
2× 140×70 cm  
pusapaļš

Balta ozola finiera, melni beicēta ozola finiera galda 
virsma ar melnu apakšrāmi 517 € 756 €

Balta virsma ar baltu apakšrāmi 517 € 756 €

Izmērs 120×60 cm

Balta galda virsma ar sudraba krāsas rāmi un kājām 79 €
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VISAS DAĻAS UN CENAS

RAKSTĀMGALDI
BEKANT galda virsma labajam stūrim, 160×110 cm. 
BEKANT stūra galda virsmas apakšrāmim.

Balta 502.530.28 79 €

Melni beicēts oškoka finieris 803.662.84 89 €
Balts ozola finieris 203.662.82 89 €
Linolejs zilā krāsā 303.662.86 99 €

BEKANT galda virsma kreisajam stūrim, 160×110 cm. 
BEKANT stūra galda virsmas apakšrāmim.

Balta 102.530.25 79 €

Melni beicēts oškoka finieris 003.662.78 89 €

Balts ozola finieris 403.662.76 89 €

Linolejs zilā krāsā 603.662.80 99 €

BEKANT galda virsma, 160×80 cm. BEKANT   160 cm galda 
virsmas apakšrāmim.

Balta 002.532.38 65 €

Melni beicēts oškoka finieris 603.663.03 65 €

Balts ozola finieris 003.663.01 65 €

Linolejs zilā krāsā 103.663.05 59 €

BEKANT galda virsma, 140×60 cm. BEKANT 140 cm galda 
virsmas apakšrāmim.

Balta 202.553.21 55 €

Melni beicēts oškoka finieris 203.662.96 55 €

Balts ozola finieris 703.662.94 49 €

BEKANT galda virsma, 120×80 cm. BEKANT 120 cm galda 
virsmas apakšrāmim.

Balta 602.531.84 39 €
Balts ozolkoka finieris 903.662.88 39 €
Melni beicēts oškoka finieris 503.662.90 39 €

BEKANT apakšrāmis, 160×110 cm stūra galda virsmai. 
BEKANT stūra galda virsmai. Apakšrāmja augstums ir 
regulējams (amplitūdā no 65 līdz 85 cm), lai tu varētu atrast 
sev ērtu darba pozu. 

Balts 102.529.74 160 €
Melns 502.529.67 160 €

BEKANT apakšrāmis 160×80 cm galda virsmai. BEKANT 
160 cm galda virsmai. Apakšrāmja augstums ir regulējams 
(amplitūdā no 65 līdz 85 cm), lai tu varētu atrast sev ērtu 
darba pozu.

Balts 902.529.08 140 €
Melns 302.529.06 140 €

BEKANT apakšrāmis 140×60 cm galda virsmai. BEKANT 
140 cm galda virsmai. Apakšrāmja augstums ir regulējams 
(amplitūdā no 65 līdz 85 cm), lai tu varētu atrast sev ērtu 
darba pozu.

Balts 902.553.27 110 €
Melns 302.553.25 110 €

BEKANT apakšrāmis 120×80 cm galda virsmai. BEKANT 
120 cm galda virsmai. Apakšrāmja augstums ir regulējams 
(amplitūdā no 65 līdz 85 cm), lai tu varētu atrast sev ērtu 
darba pozu.

Balts 302.529.11 80 €
Melns 102.529.12 80 €

BEKANT apakšrāmis ar regulējamu augstumu stūra 
galda virsmai. BEKANT labā vai kreisā stūra galda virsmai. 
Apakšrāmja augstums ir regulējams ar elektromotoru 
(amplitūdā no 65 cm līdz 125 cm), nodrošinot ergonomisku 
darba pozīciju. 

Balts 702.529.71 520 €
Melns 902.529.70 520 €

BEKANT apakšrāmis ar regulējamu augstumu 160 cm 
galda virsmai. BEKANT 160x80 cm galda virsmai vai 
BEKANT 160x80 cm galda virsmai ar 5 stūriem. Apakšrāmja 
augstums ir regulējams ar elektromotoru (amplitūdā no 65 
cm līdz 125 cm), nodrošinot ergonomisku darba pozīciju. 

Balts 002.552.56 420 €
Melns 502.552.54 420 €

BEKANT apakšrāmis ar regulējamu augstumu 120 cm 
galda virsmai. BEKANT 120 cm galda virsmai. Apakšrāmja 
augstums ir regulējams ar elektromotoru (amplitūdā no 65 
cm līdz 125 cm), nodrošinot ergonomisku darba pozīciju. 

Balts 902.552.52 330 €
Melns 302.552.50 330 €

THYGE galda virsma, 120×60 cm. THYGE 120 cm rāmim.

Balta 402.887.21 24 €

THYGE rāmis, 120×60. THYGE 120 cm galda virsmai.
Sudraba krāsā 902.937.77 55 €

KONFERENČU GALDI

BEKANT konferenču galda virsma, 140×140 cm. BEKANT 
rāmim 140×140 cm galda virsmai.

Balta 502.673.08 79 €
Balts ozolkoka finieris 803.667.45 79 €
Melni beicēts oškoka finieris 403.667.47 79 €

BEKANT pusapaļa konferences galda virsma, 140×70 cm. 
BEKANT rāmim pusapaļai 140×70 cm galda virsmai.

Balta 902.673.06 39 €
Balts ozolkoka finieris 003.667.49 39 €
Melni beicēts oškoka finieris 203.667.53 39 €
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MONTĀŽA

BEKANT rāmis 140×140 cm galda virsmai. BEKANT 
140×140 cm konferenču galda virsmai.

Balta 402.528.78 160 €
Melns 002.528.75 160 €

BEKANT rāmis pusapaļai 140×70 cm galda virsmai. 
BEKANT 140×70 cm galda virsmai

Balts 802.528.76 100 €
Melns 602.528.77 100 €

RAKSTĀMGALDA PIEDERUMI

EILIF rakstāmgalda aizslietnis, pelēkā krāsā.

80x48 cm 004.669.37 49 €
48x160 cm 704.669.34 79 €

EILIF pārvietojams aizslietnis, 80x150 cm.

pelēkā krāsā 404.669.35 89 €
pelēkā krāsā/melnā krāsā 593.874.72 115 €
pelēkā krāsā/baltā krāsā 693.874.62 115 €

EILIF ekrāna statīvs, 40 cm.
baltā krāsā 004.687.95 26 €
melnā krāsā 804.687.96 26 €

KVISSLE paliktnis vēstulēm. Atvilktnes ar korķa pamatni 
atvieglo dokumentu organizēšanu. To var arī nolikt uz 
sāna, ja vēlies glabāt dokumentus vertikāli.

Balts 701.980.31 24,99 €

KVISSLE žurnālu turētājs, 2 gab. komplekts. Viegli 
izvelkams un paceļams aiz roktura.

Balts 602.039.57 9,99 €

KOPPLA pagarinātājs, 30×6 cm, vada garums 300 cm. 
Reizē lādē telefonu un strādā ar datoru – pagarinātājam ir 
gan kontaktligzdas, gan USB ligzdas.

4 kontaktligzdas, 2 USB ligzdas 902.808.26 14,99 €

FIXA 5 gab. caurumu zāģu komplekts. Ļauj viegli un 
ātri izveidot caurumus krāniem, vadiem vai bezvadu 
lādētājiem. Piemērots koksnes materiāliem, piemēram, 
dēļiem, skaidu plāksnēm un šūnu dēļiem. Izmanto FIXA 
14,4 V triecienurbjmašīnu vai FIXA 14,4 V urbjmašīnu. 
Komplektā iekļauti 3 caurumu zāģi (35, 64, 78 mm), 1 centra 
urbis, 1 seškante.

203.023.32 4,99 €

EILIF
Rakstāmgalda aizslietnis 48 cm

Pelēkā krāsā:  € 48 cm49
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EILIF
Ekrāna statīvs 40 cm

Baltā krāsā:  € 40 cm26
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GALANT MĒBELES MANTU GLABĀŠANAI

Profesionālas un personīgas
GALANT kolekcija gan pielietojuma, gan kvalitātes ziņā ir 
piemērota visu veidu profesionāliem birojiem. No kolekcijas 
mēbelēm ir viegli izveidot individuālu risinājumu atbilstoši 
vajadzībām. Izvēlies starp plauktiem ar dažādu augstumu 
un platumu un kombinē atvilktņu plauktus ar dokumentu 
skapīšiem. Kolekcijas mēbeles var arī izmantot, lai sadalītu 
telpu un radītu klusu stūrīti darbam. 

Glabā visas biroja mantas
Glabā pilnīgi visu sākot ar mapēm un papīru un beidzot ar 
printeriem un datoriem (nemaz nerunājot par vadiem). GALANT 
kolekcijā ir risinājumi visām svarīgākajām un izplatītākajām 
glabāšanas vajadzībām. Visām kolekcijas mēbelēm ir kabeļu 
organizatori un ventilācijas elementi, lai neļautu tavai ele-
ktrotehnikai pārkarst. Turklāt visām mēbelēm ir apdare arī 
aizmugurē (izņemot GALANT 51x120 cm dokumentu skapīti un 
GALANT 80x80 cm atvilktņu skapi ar atvilktnēm dokumentu 
mapēm), lai tās varētu nolikt arī telpas vidū, ja tas padara tavu 
darbu efektīvāku.

Pārbaudīts ilgam un ražīgam darba mūžam
Visi GALANT mantu glabāšanas moduļi ir pārbaudīti biroja 
darbam un atbilst EN 14073 un ANSI/BIFMA x5.9 standartu 
drošības, izturības un stabilitātes prasībām.

Tas nozīmē, ka šīs mēbeles izturējušas daudzas nopietnas 
pārbaudes. Piemēram, mēs esam pārliecinājušies, ka to virs-
mas ir ļoti izturīgas pret nolietošanos un ka visas atvilktnes 
un bīdāmās durvis ilgi darbosies gludi. Turklāt daudzas šīs 
kolekcijas mēbeles ir veidotas tā, lai tās varētu izmantot telpu 
sadalīšanai. 

Dizains
Kārls Malmvalls, Ēva Lilja Lēvenhjelma (Karl Malmvall, Eva Lilja 
Löwenhielm).

Kopšana
Tīrīt ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.

10 gadu garantija. Vairāk uzzināsi garantijas brošūrā. 
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KĀ KOMBINĒT

NODERĪGA INFORMĀCIJA

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Ar GALANT vari radīt glabāšanas risinājumu, kas gan pilda 
vajadzīgās funkcijas, gan izskatās patīkami. Piemēram, vari 

apvienot skapīti ar bīdāmām durvīm, skapīti ar ietilpīgām 
atvilktnēm un praktiskus papildu moduļus. Vienkāršs 

1. Koda slēdzene – viegli iestatīt savu kodu drošai dokumentu 
un biroja piederumu glabāšanai.

2. Atvērumi plauktu aizmugurē ļauj viegli sakārtot vadus. 

3. Skapji ar regulējamām kājām ir stabili arī uz nelīdzenas 
grīdas.

4. Vairumam šo mēbeļu ir apdare arī aizmugurē, tāpēc tās var 
likt telpas vidū.

5. Bīdāmas durvis taupa vietu. Tajās iebūvēti amortizatori, lai 
tās aizvērtos klusi un maigi.

1

2

4

5

3

11 2 43
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VISAS DAĻAS

MĒBELES MANTU GLABĀŠANAI
GALANT papildu modulis, 80×80 cm, dziļums 40 cm. 
Maksimālā viena plaukta slodze ir 30 kg. Apvienojams tikai 
ar GALANT kolekcijas 80x80 cm atvilktņu skapi, 80x80 
cm plauktu, 80x120 cm plauktu un rullo durvju skapīti. 
Iesakām piestiprināt pie sienas ar komplektā iekļauto 
drošības siksnu.

Balts 402.064.76 60 €
Balts ozola finieris 903.644.25 60 €
Melni beicēts oškoka finieris 50364427 60 €

GALANT papildu modulis, 160×80 cm, dziļums 40 cm. 
Maksimālā viena plaukta slodze ir 30 kg. Apvienojams 
tikai ar GALANT kolekcijas skapīšiem ar bīdāmām durvīm. 
Iesakām piestiprināt pie sienas ar komplektā iekļauto 
drošības siksnu.

Balts 402.115.95 109 €
Balts ozola finieris 603.644.17 109 €
Melni beicēts oškoka finieris 403.644.18 109 €

GALANT atvilktņu skapis ar atvilktni dokumentu 
mapēm, 80×80 cm, dziļums 45 cm. Apvienojams ar 
GALANT 80x80 cm papildu moduli.

Bērza koka finieris 703.651.57 329 €
Balts 903.651.61 329 €
Melni beicēts oškoka finieris 303.651.59 329 €

GALANT dokumentu skapītis, 51×120 cm, dziļums 45 cm. 
Skapīti jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļauto 
stiprinājumu. 3 atvilktnes dokumentu mapēm atvieglo 
svarīgu dokumentu organizēšanu un glabāšanu.

Melni beicēts osis 303.651.83 249 €
Balts ozola finieris 303.651.78 249 €
Balts 803.651.85 249 €

KVISSLE paliktnis vēstulēm. Atvilktnes ar korķa pamatni 
atvieglo dokumentu organizēšanu. To var arī nolikt uz 
sāna, ja vēlies glabāt dokumentus vertikāli

Balts 701.980.31 24,99 €

KVISSLE žurnālu turētājs, 2 gab. komplekts. Viegli 
izvelkams un paceļams aiz roktura

Balts 602.039.57 9,99 €

KVISSLE žurnālu turētājs. Pakarini KVISSLE žurnālu 
turētāju pie sienas, pie GALANT glabāšanas mēbelēm 
(skapjiem ar bīdāmām durvīm, rullo durvju un dokumentu 
skapjiem, plauktiem, papildu moduļu un atvilktņu skap-
jiem), vai ievieto to horizontāli GALANT kolekcijas atvilktņu 
skapīša uz ritentiņiem (45x55 cm) augšējā atvilktnē. 
Dažādiem sienas materiāliem jālieto dažādi stiprinājumi 
(var nopirkt atsevišķi).

Balts 901.980.30 14,99 €
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HÄLLAN MĒBELES MANTU GLABĀŠANAI

Privāta vieta profesionāļiem
Izveido privātas glabāšanas vietas savā birojā ar HÄLLAN 
skapīšiem. Kolekcijā ir 2 dažādu izmēru skapīši. Tie ir modulāri, 
tāpēc vari izmantot vienu vai arī izveidot sev piemērotu 
kombināciju, kurā glabāt visu sākot ar personiskām mantām un 
beidzot ar svarīgiem dokumentiem.

Skapīšus var pielāgot dažādām vajadzībām, piemēram, 
izņemot plauktus vai piestiprinot magnētus. Tos var aizslēgt ar 
piekaramajām slēdzenēm drošai mantu glabāšanai.

Pārbaudīti ilgam darba mūžam
Visi HÄLLAN skapīši pārbaudīti lietošanai birojā. Tie atbilst 
EN 14073, EN14074, ANSI/BIFMA x5.9 un ISO-7170 standartu 
drošības, izturības un stabilitātes prasībām.

Dizains
Jons Kārlsons (Jon Karlsson).

Kopšana
Tīrīt ar mitru audumu un saudzīgu mazgāšanas līdzekli.

 
10 gadu garantija. Vairāk uzzināsi garantijas brošūrā.



Izmērs: platums x dziļums x augstums.

KOMBINĀCIJAS

HÄLLAN plauktu kombinācija ar durvīm. Izmanto šo 
kombināciju savā birojā vai mājoklī, lai glabātu personiskās 
mantas, mapes un svarīgus dokumentus. Pievieno jaunus 
skapīšus, kad vien vēlies. Skapīšus var aizslēgt ar piekaramajām 
slēdzenēm.
Izmērs: 90×47×167 cm
Šī kombinācija baltā krāsā: 210 € (192.494.06)

HÄLLAN plauktu kombinācija ar durvīm. Ideāla kombinācija 
šaurām vietām.  Pievieno jaunus skapīšus, kad vien vēlies. 
Skapīšus var aizslēgt ar piekaramajām slēdzenēm.
Izmērs: 45×47×167 cm
Šī kombinācija baltā krāsā: 125 € (492.493.96)

HÄLLAN plauktu kombinācija ar durvīm. Viss vienu-
viet. Glabā savas somas, maku un dokumentus drošībā aiz 
piekaramajām slēdzenēm. Pievieno jaunus skapīšus, kad vien 
vēlies.
Izmērs: 90×47×167 cm
Šī kombinācija baltā krāsā: 250 € (892.493.99)
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Izmērs: platums x dziļums x augstums.

VISAS DAĻAS

SKAPĪŠI

HÄLLAN skapītis, 45×75 cm, dziļums 47 cm. Kombinē 
šos skapīšus un izveido īsto risinājumu savam birojam vai 
mājoklim.  Pieejami dažādi izmēri, lai varētu glabāt visu 
sākot ar atslēgām un beidzot ar somām. Apvienojams ar 
HÄLLAN kājām.

Balts 403.636.21 50 €

HÄLLAN skapītis, 45x50 cm, dziļums 47cm. 

Balts 503.637.29 40 €

HÄLLAN kājas, 45×28 cm, dziļums 2 cm.

Baltas 103.636.32 5 €

15

GLABĀŠANAS PIEDERUMI

SUMMERA dokumentu mapes, 16 gab. komplekts. A4 
papīram.

Ar rakstu 202.522.66 9,99 €

SUMMERA atvilktnes ieliktnis ar 6 nodalījumiem,  
44×37 cm, augstums 3 cm. Atvilktņu ieliktņi palīdz 
organizēt mazus priekšmetus lielās atvilktnēs.

Antracīta krāsā 202.224.58 5,99 €
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BIROJA KRĒSLI

Biroja krēsli saskaņotam dizainam
IKEA ir plašs biroja krēslu sortiments – grozāmi krēsli 
rakstāmgaldiem, krēsli apmeklētājiem un krēsli konferencēm. 
Turklāt tiem ir dažādi dizaini, krāsas un materiāli, tāpēc būs 
viegli atrast piemērotāko gan tev, gan biroja dizainam.

Mums ir grozāmi krēsli ar dažādām funkcijām. Kā izvēlēties 
īsto? Vispirms padomā, ko un cik ilgi tu tajā darīsi. Pilnas slodzes 
darbam ieteicams izvēlēties krēslu ar lielāku skaitu regulēšanas 
funkciju, lai varētu mainīt sēdēšanas pozas. Vai tev ir īpašas 
vajadzības, piemēram, nepieciešams atbalsts mugurai, rokām 
un pleciem? Kāds dizains tev patīk? Ļauj šiem jautājumiem tevi 
aizvest pie īstā krēsla.

Cītīga darba dienām
Mūsu krēsli ir pārbaudīti darbam birojā un atbilst drošības, 
izturības un stabilitātes prasībām, kas izvirzītas šajos standar-
tos: EN1335-2 un ANSI/BIFMA x5.1 biroja krēsliem un EN1022, 
EN15373 un ANSI/BIFMA x5.1 konferenču krēsliem.

Tas nozīmē, ka mūsu krēsli ir izturējuši daudzas dažādas 
pārbaudes un izaicinājumus. Piemēram, mēs tos esam 
pakļāvuši augstai slodzei un pārbaudījuši katras detaļas 
izturību – līdz pat 300 000 reizēm. Mēs to visu darījām, lai 
pārliecinātos, ka tie ilgus gadus būs ērti, droši un izturīgi.

10 gadu garantija. Vairāk uzzināsi garantijas brošūrā.
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NODERĪGA INFORMĀCIJA

Cilvēka ķermenim ir jākustas, tāpēc tavai darba vietai jāļauj tev 
strādāt sēdus, stāvus vai stāvus balstoties, lai tu bieži varētu 
mainīt darba pozu.

1

2

3

4

5

6

SĒDUS
1. Tev jābūt iespējai izstaipīt kājas zem galda un pagriezties 

par 90° pa kreisi un pa labi. Taviem gurniem un ceļgaliem 
darba laikā jāatrodas apmēram 95–100° leņķī, un pēdām 
jābalstās uz grīdas. Ja vairāki cilvēki izmanto to pašu krēslu, 
regulēšanas funkcijas ļauj visiem sēdēt ērti.

2. Vienalga, vai esi garš vai īss – ja krēslam var regulēt dziļumu 
vai atzveltnes augstumu, tu vari izmēģināt dažādas 
sēdēšanas pozas un atrast tieši to, kas vajadzīgs tavām 
kājām un mugurai.

3. Krēslā ar slīpuma regulēšanas funkciju ir viegli mainīt 
sēdēšanas pozu. Mums ir krēsli, kuriem var mainīt atzveltnes 
slīpumu, visa sēdekļa slīpumu, vai arī abus.

4. Parasti pirmā vieta, kur jūtam nogurumu, ir muguras 
lejasdaļa. Pret to lieliski palīdz krēsls ar balstu muguras 
lejasdaļai.

5. Roku balsti mazina slodzi uz rokām un pleciem. Regulējami 
roku balsti to dara vēl labāk – neatkarīgi no tava garuma. 
Novieto roku balstus tā, lai tie netraucē piestumt krēslu pie 
galda un neierobežo kustības.

6. Kad esi jau kādu laiku sēdējis pie rakstāmgalda, ir patīkami 
pamainīt sēdēšanas pozu, atlaižoties krēslā. Un ja krēslam ir 
galvas balsts, arī galvai un kaklam tiek pelnīta atpūta.

STĀVUS BALSTOTIES
Augstais krēsls ļauj strādāt pozā starp sēdēšanu un stāvēšanu. 
Tas ir īpaši piemērots darbam pie rakstāmgalda ar regulējamu 
augstumu.

• Kustību brīvība ķermeņa augšdaļai un lejasdaļai.
• Aktivizē un stiprina ķermeņa vidusdaļas muskuļus.
• Novieto ķermeni atvērtā pozā, kas uzlabo asinsriti un 

vielmaiņu.

STĀVUS
Neaizmirsti arī piecelties. Ir labi pārmaiņus strādāt sēdus 
un stāvus, jo tas uzlabo asinsriti un ražīgumu. Apskati mūsu 
rakstāmgaldus ar maināmu augstumu – tie ir ideāli piemēroti 
darbam gan sēdus, gan stāvus balstoties, gan arī stāvus.
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NODERĪGA INFORMĀCIJA

Sēdeklī ar maināmu augstumu varēsi 
sēdēt ērti neatkarīgi no auguma garuma.

Sēdekli ar regulējamu dziļumu var 
noregulēt tā, lai tas ērti balstītu augšstilbus 
un muguru.

Atzveltne ar maināmu augstumu   balsta 
muguras lejasdaļu un mazina slodzi.

Slīpuma regulēšana ar bloķēšanas funkc-
iju lielākai stabilitātei dažādās sēdēšanas 
pozās. 

Regulējams atzveltnes spriegums – paliel-
ini vai samazini pretestību atbilstoši saviem 
kustību paradumiem un svaram.

Sinhrona slīpuma regulēšana sēdeklim 
un atzveltnei. Krēsls kustas uz priekšu un 
atpakaļ līdz ar tevi.

Roku balsti ar regulējamu dziļumu 
lielākām ērtībām.

Roku balsti ar regulējamu augstumu un 
dziļumu – noregulē roku balstus tā, lai vēl 
vairāk samazinātu roku un plecu saspringu-
mu.

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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VISAS DAĻAS

BIROJA KRĒSLI
MARKUS biroja krēsls. Sēdeklis: 53×47 cm. Slodze – 110 
kg. Regulējams augstums (46–57 cm). Atzveltnes pītais 
materiāls dzesē muguru. Ritentiņi ar gumijas pārklājumu 
ripo gludi pa jebkādu grīdas segumu. Dizains: Henriks 
Preics (Henrik Preutz).

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

   

LÅNGFJÄLL biroja krēsls, ar 4 kājām. Sēdeklis: 53×41 cm. 
Slodze – 110 kg. Apmeklētāju krēsls ar eleganti izliektām 
kontūrām, rūpīgu šuvumu un viegli izmantojamu 
mehānismu zem sēdekļa.

Gunnared: smilškrāsas/melns 591.749.65 89 €

Gunnared: smilškrāsas/balts 592.522.94 89 €
Gunnared: zils/melns 291.749.76 89 €
Gunnared: zils/balts 592.523.07 89 €
Gunnared: tumši pelēks/melns 191.749.72 89 €
Gunnared: tumši pelēks/balts 492.522.75 89 €
Gunnared: gaiši brūni rozā/melns 592.610.00 89 €
Gunnared: gaiši brūni rozā/balts 892.523.39 89 €
Gunnared: gaiši zaļš/melns 391.749.85 89 €
Gunnared: gaiši zaļš/balts 792.523.11 89 €

  

LÅNGFJÄLL biroja krēsls ar augstu atzveltni, ar 4 kājām. 
Sēdeklis: 53×41 cm. Slodze – 110 kg. Apmeklētāju krēsls 
ar eleganti izliektām kontūrām, rūpīgu šuvumu un viegli 
izmantojamu mehānismu zem sēdekļa.

Gunnared: smilškrāsas/melns 991.750.53 99 €

Gunnared: smilškrāsas/balts 092.523.43 99 €
Gunnared: zils/melns 291.751.17 99 €
Gunnared: zils/balts 192.523.47 99 €
Gunnared: tumši pelēks/melns 991.750.67 99 €
Gunnared: tumši pelēks/balts 392.523.51 99 €
Gunnared: gaiši brūni rozā/melns 692.611.51 99 €
Gunnared: gaiši brūni rozā/balts 692.523.59 99 €
Gunnared: gaiši zaļš/balts 492.523.55 99 €

  

LÅNGFJÄLL biroja krēsls, ar 5 kājām ar ritentiņiem. 
Sēdeklis: 53×41 cm. Slodze – 110 kg. Ērts biroja krēsls ar 
eleganti izliektām kontūrām, rūpīgu šuvumu un viegli 
izmantojamu mehānismu zem sēdekļa.

Gunnared: smilškrāsas/melns 891.775.66 99 €

Gunnared: smilškrāsas/balts 192.523.66 99 €
Gunnared: zils/melns 191.775.79 99 €
Gunnared: zils/balts 492.523.79 99 €
Gunnared: tumši pelēks/melns 291.775.74 99 €
Gunnared: tumši pelēks/balts 492.523.84 99 €
Gunnared: gaiši brūni rozā/melns 192.610.78 99 €
Gunnared: gaiši brūni rozā/balts 492.523.98 99 €
Gunnared: gaiši zaļš/melns 091.775.89 99 €
Gunnared: gaiši zaļš/balts 392.523.94 99 €

  

LÅNGFJÄLL biroja krēsls ar augstu atzveltni, ar 5 kājām 
ar ritentiņiem. Sēdeklis: 53×41 cm. Slodze – 110 kg. Ērts bi-
roja krēsls ar eleganti izliektām kontūrām, rūpīgu šuvumu 
un viegli izmantojamu mehānismu zem sēdekļa.

Gunnared: smilškrāsas/melns 491.776.29 109 €
Gunnared: smilškrāsas/balts 092.524.80 109 €
Gunnared: zils/melns 891.776.65 109 €
Gunnared: zils/balts 292.525.11 109 €
Gunnared: tumši pelēks/melns 791.776.42 109 €
Gunnared: tumši pelēks/balts 392.525.15 109 €
Gunnared: gaiši brūni rozā/melns 792.610.99 109 €
Gunnared: gaiši brūni rozā/balts 992.525.41 109 €
Gunnared: gaiši zaļš/melns 091.777.54 109 €
Gunnared: gaiši zaļš/balts 592.525.19 109 €

  

LÅNGFJÄLL roku balsti. Mazina slodzi uz rokām un 
pleciem. LÅNGFJÄLL biroja krēsliem.

Melni 503.205.65 10 €
Balti 703.205.69 10 €

HATTEFJÄLL swivel chair. Sēdeklis: 50×40 cm. Slodze – 110 
kg. Regulējams augstums (41–52 cm). Ergonomisks biroja 
krēsls ar eleganti izliektām kontūrām.

Gunnared: smilškrāsas 003.086.84 149 € 

Gunnared: vidēji pelēks 103.413.34 149 € 

Gunnared: gaiši brūni rozā 203.413.43 149 € 

Smidig melnā krāsā 004.283.18 169 €

    

HATTEFJÄLL roku balsti. Mazina slodzi uz rokām un 
pleciem. HATTEFJÄLL biroja krēsliem.

Balti 303.413.47 20 €

Melns 004.294.26 20 €

FLINTAN biroja krēsls. Sēdeklis: 47×48 cm. Slodze – 110 
kg. Regulējams augstums (47–60 cm). Pašregulējošs 
atzveltnes spriegums. Savienojams ar NOMINELL rokas 
balstiem. Ritentiņi ar gumijas pārklājumu ripo gludi pa 
jebkādu grīdas segumu. Dizains: Henriks Preics (Henrik 
Preutz).

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

   

NOMINELL roku balsti. Mazina slodzi uz rokām un 
pleciem. FLINTAN biroja krēsliem.

Melni 902.002.69 10 €

NILSERIK augstais krēsls. Sēdekļa diametrs: 35 cm. 
Slodze – 110 kg. Regulējams augstums (51–71 cm). Izliekta 
pamatne, kas ļauj atrast ērtu sēdēšanas pozu.

Balta/Vissle: pelēks 903.097.21 34,99 €



VISAS DAĻAS

KONFERENČU KRĒSLI
FJÄLLBERGET konferenču krēsls. Sēdeklis: 42×40 cm. 
Slodze – 110 kg. Regulējams augstums (43–56 cm). Izliektā 
koka atzveltne un rokas balsti ir gan ērti, gan gaumīgi.

Birch/Ullevi: pelēks 203.964.20 145 €

FJÄLLBERGET: balts ozolkoka fini-
eris/Gunnared smilškrāsā

803.964.22 125 €

Gunnared tumši pelēkā krāsā 004.852.43 125 €

KRĒSLU PIEDERUMI
KOLON grīdas aizsargs. 120×100 cm. Piemērots vairu-
mam grīdas segumu un gludiem austiem tepiķiem. Nav 
piemērots korķa grīdām un apsildāmām koka grīdām. 
Ilgstoši atstājot grīdas aizsargu uz grīdas, zem tā var 
izveidoties vakuums, kas var bojāt grīdu, tāpēc ieteicams 
to ik pa laikam pacelt.

448.811.00 19,99 €
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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.

Uzstādīšana

Saliksim mēbeles un uzstādīsim 
nepieciešamo sadzīves tehniku 
tavā virtuvē. 

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.

Montāža

Visiem nav jābūt mēbeļu 
montāžas speciālistiem, tāpēc 
mēbeļu salikšanu vari uzticēt 
mums.

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.

Uzzini vairāk IKEA.lv.


