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

Ceļvedis pircējiem

Profesionāls birojs

Mēbeles ikvienam birojam
Mēs piedāvājam mēbeles visdažādākajiem birojiem – pavisam nelieliem vai tādiem, 
kur strādā kupls kolektīvs. IKEA preču klāstā ir viss vajadzīgais, lai moderna uzņēmuma 
darbs ritētu gludi un lai viss ietu no rokas: rakstāmgaldi, skapji un plaukti, krēsli, 
lampas un rakstāmgalda organizatori. Pieejami dažādu izmēru un formu galdi, ērti, 
ergonomiski biroja krēsli un visbeidzot arī tieši tavai darba ikdienai ērtākie skapji un 
plaukti. IKEA biroja mēbelēm raksturīgs teicams dizains, atjautīgas funkcijas un augsta 
kvalitāte. Turklāt tās ir pārbaudītas un piemērotas lietošanai birojā, tāpēc vari būt 
drošs, ka tās gadiem ilgi izturēs pat jaudīgākās dienas tavā birojā.
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Dari pats vai aicini mūs palīgā
Esam pārliecināti, ka daudz ko vari paveikt saviem spēkiem, taču 
tas nebūt nav nepieciešams, jo esam tavā rīcībā. Izmanto mūsu 
pakalpojumus – pasūtījuma komplektēšana, piegāde, montāža, 
aizdevums – un skaties, kā iecere par skaistu biroju realizējas 
tavā acu priekšā. 
Par pakalpojumiem vairāk uzzināsi šī ceļveža beigās vai 
www.IKEA.lv
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Noderīga informācija

Dažādi aizslietņi atšķirīgam pielietojumam 
Daudzpusīgā pielietojuma aizslietņus var izmantot mājīgas, 
aicinošas reģistratūras nodalīšanai, kā arī personiskas zonas 
nodalīšanai atvērta plānojuma birojā vai trokšņu slāpēšanai. 
Nav pat jāizvēlas – viens aizslietnis var pildīt arī visas šīs 
funkcijas. 

Pakļāvīgi sanāksmju un konferenču galdi
IDÅSEN un TOMMARYD konferenču un sanāksmju galdi un 
TROTTEN sanāksmju galdi pieejami ar dažādu veidu apdari, lai 
varētu iekārtot saskaņotu darba vietu. Pieejami divi augstumi 
75 un 105 cm, un tos var lietot atsevišķi vai vairākus kopā, lai 
vienkopus ērti būtu strādāt vairākiem kolēģiem. Šīs mēbeles ir 
viegli pārvietot, tāpēc var izveidot ērtāko iekārtojumu atkarībā 
no tā, kas ieplānots: prezentācija vai seminārs, individuālais 
darbs vai darbs grupā. 

Kustīgas mēbeles nelielām telpām
BEKANT skapīšus un plauktus ar ritenīšiem var viegli pavirzīt 
nostāk, ja mainoties darba uzdevumiem, tie kādā brīdī traucē. 
Šajos skapīšos un plauktos var ērti glabāt nelielus biroja 
piederumus, bet augsto skapīti var izmantot arī kā statīvu 
prezentācijas laikā. Ar ROTHULT atslēgu skapīti var aizslēgt, lai 
savas personīgās mantas glabātu drošībā.

Vairāk galda virsmas mazā platībā
Saliekot galdus kopā var ietaupīt vietu, turklāt to var darīt pat ar 
atšķirīgas formas vai izmēra galdiem. Piemēram, taisnus galdus 
var salikt kopā pret garāko malu, bet, izmantojot stūra galdus, 
var kompakti kopā salikt pat četrus. Un tās ir tikai divas no 
daudzajām iespējām. Saliekot divus galdus kopā ar “mugurām“, 
var ietaupīt pat laiku, jo kolēģiem būs vieglāk sarunāties un 
sadarboties. Darba vietu nodalīšanai var izmantot aizslietņus. 
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Rakstāmgaldi un konferenču galdi

Daudzfunkcionāls rakstāmgalds
Ir pieejami dažādu formu un izmēru rakstāmgaldi 
BEKANT, lai ikviens varētu izvēlēties sev atbilstošāko – 
kaut vai pavisam nelielu vai plašu stūra rakstāmgaldu, 
pie kura ir ērti strādāt ar datoru. Piedāvājumā ir pat 
rakstāmgalds ar piecām šķautnēm, kas īpaši piemērots 
birojiem, kuros mēdz būt daudz apmeklētāju. Speciāli 
vadu organizatori palīdz nosargāt kārtību uz galda un 
paslēpj vadus. Darba virsmas ar linoleja apdari šķiet 
mīkstākas; to ražošanā izmantoti dabiski materiāli, un 
tās ir īpaši patīkamas, ja ikdienā daudz jāraksta ar roku, 
turklāt tas neatstaro gaismu, tāpēc nenoslogo acis.

Izturīgi
The BEKANT, IDÅSEN, THYGE, SKARSTA un RODULF 
rakstāmgaldi pārbaudīti atbilstoši profesionālo biroja 
mēbeļu augstākajām prasībām (EN527-2, EM 572-3, 
ANSI/BIFMA X:5.5 rakstāmgaldiem un EN14074, EN1730 
un ANSI/BIFMA X:5.5 konferenču galdiem) un atbilst 
stingrākajiem kvalitātes un izturības standartiem.

Tas nozīmē, ka mēbeles ir izturējušas daudzas stingras 
pārbaudes, lai mēs būtu pārliecināti, ka tās būs izturīgas 
un noturīgas pret slodzi, skrāpējumiem un netīrumiem. 
Šīs mēbeles būs uzticams sabiedrotais ik dienas daudzu 
gadu garumā.

Dizains
TROTTEN: Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette)  
BEKANT: Kārls Malmvalls (Karl Malmvall), Ēva Lilja 
Lēvenhjelma (Eva Lilja Löwenhielm) 
IDÅSEN: Jūns Kārlsons (Jon Karlsson) 

Kopšana
Tīrīt ar saudzīgu tīrīšanas līdzekli. 

Vairāk uzzināsi garantiju brošūrā.

“Desk Control” lietotne darbojas tikai IDÅSEN 
regulējamā augstuma rakstāmgaldiem. 
Šī lietotne lejupielādi ir pieejama lietotņu 
veikalā. Lietotnē būs skaidras norādes, 
kā soli pa solim uzinstalēt “Desk Control” 
funkciju.
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Noderīga informācija

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

4. Finiera virsma ar melamīna pārklājumu ir izturīga, noturīga 
pret traipiem un viegli kopjama.

1. Rakstāmgaldam ir regulējama augstuma kājas, tāpēc var 
iestatīt sev ērtāko augstumu. Apakšrāmja augstumu var 
regulēt, nospiežot pogu.

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

1

2

3

4

Atvērtākai darba pozai var izmantot 
TROLLBERGET vai LIDKULLEN regulējama 
augstuma tabureti. Atvērtāka poza uzlabo 
asinsriti un iekšējo muskuļu stāvokli.

BEKANT un IDÅSEN apakšrāmja augstumu var regulēt ar vienu pogu, bet TROTTEN – ar 
rokturi. Pārmaiņus strādājot sēdus un stāvus, varēsi izkustēties. BEKANT rakstāmgalda 
zemākā pozīcija ir 65 cm un augstākā – 125 cm, IDÅSEN rakstāmgalda zemākā pozīcija 
ir 63 cm un augstākā – 127 cm, bet TROTTEN rakstāmgalda zemākā pozīcija ir 70 cm un 
augstākā – 120 cm.
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Kombinācijas

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
Balta galda virsma ar melnu vai baltu  
regulējama augstuma apakšrāmi 249 €

Melni beicēta oškoka finiera un balti beicēta ozolkoka 
finiera galda virsma, zils linolejs vai ozolkoka finieris 
ar melnu vai baltu regulējama augstuma apakšrāmi 529 €

Regulējams un pielāgojams. RODULF rakstāmgalda augstums 
ir regulējams ar elektromotoru (amplitūdā no 65 līdz 125 cm), 
lai nodrošinātu ergonomisku darba pozu. Pārmaiņus strādājot 
sēdus un stāvus, varēsi izkustēties, jutīsies labāk un strādāsi 
produktīvāk.
Šī kombinācija: 120×70 cm
Pelēka galda virsma ar baltu  
regulējama augstuma apakšrāmi 299 €

Regulējams un pielāgojams. TROTTEN rakstāmgalda 
augstums ir regulējams amplitūdā no 70 līdz 120 cm. Augstumu 
maina ar rokturi, izvēloties piemērotāko sēdēšanas vai 
stāvēšanas augstumu, lai nodrošinātu ergonomisku darba 
pozu. Pārmaiņus strādājot sēdus un stāvus, varēsi izkustēties, 
jutīsies labāk un strādāsi produktīvāk.
Šī kombinācija: 120×70 cm
Balta vai smilškrāsas galda virsma  
ar baltu regulējama augstuma apakšrāmi 199 €

Plaša darba vieta. IDÅSEN galda virsma nodrošina plašu 
virsmu darbam, ļaujot sēdēt ērtā attālumā no datora ekrāna. 
Šī kombinācija: 160×80 cm
Melna vai brūna galda virsma  
ar smilškrāsas vai tumši pelēku apakšrāmi 259 €

Regulējams un pielāgojams. IDÅSEN rakstāmgalda augstums 
ir regulējams ar elektromotoru (amplitūdā no 63 līdz 127 cm), 
lai nodrošinātu ergonomisku darba pozu. Ja rakstāmgaldu lieto 
vairāki cilvēki, ērtāko augstumu var iestatīt, izmantojot lietotni 
“desk controller”.
Šī kombinācija: 120×70 cm
Melna vai brūna galda virsma  
ar smilškrāsas vai tumši pelēku apakšrāmi 479 €

Maināms augstums. BEKANT 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
Balta galda virsma 
ar melnu vai baltu regulējama augstuma apakšrāmi 199 €

Melni beicēta oškoka finiera un balti beicēta ozolkoka finiera  
galda virsma, zils linolejs vai ozolkoka finieris  
ar melnu vai baltu regulējama augstuma apakšrāmi 500 €
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Kombinācijas

Šī kombinācija: 140×70×75 cm
IDÅSEN galds, melns ar tumši pelēku 169 €

Šī kombinācija: 140×70×105 cm
IDÅSEN galds, melns ar tumši pelēku 189 €

Šī kombinācija: 80×80×102 cm
TROTTEN galds, balts 129 €
TROTTEN smilškrāsā ar baltu 129 €

Šī kombinācija: 130×70×75 cm
TOMMARYD galds, gaiši pelēks 129 €
TOMMARYD galds, balti beicēts ozolkoka finieris un antracīta krāsā 129 €
TOMMARYD galds, balti beicēts ozolkoka finieris ar baltu 129 €
TOMMARYD galds, antracīta krāsā 129 €
TOMMARYD galds, balts 129 €

Šī kombinācija: 130×70×105 cm
TOMMARYD galds, gaiši pelēks 149 €
TOMMARYD galds, antracīta krāsā 149 €
TOMMARYD galds, balts 149 €
TOMMARYD galds, balti beicēts ozolkoka finieris un antracīta krāsā 149 €
TOMMARYD galds, balti beicēts ozolkoka finieris ar balts 149 €

Tikšanās vieta. TOMMARYD, IDÅSEN un TROTTEN sanāksmju 
un konferenču galdus var dažādi izvietot un kombinēt, lai darba 
vidi iekārtotu atbilstoši tavām vajadzībām vai mainīgajiem 
apstākļiem uzņēmumā. Galdus var novietot atbilstoši 
pielietojumam: formālām sanāksmēm, radošiem semināriem, 
individuālajam darbam vai grupu darbam. Galdi ir viegli, un tos 
ir viegli pārvietot. Un kāda atjautīga funkcija – galda virsmas 
apakšā ir pakaramais somai vai jakai. 

Ērtākai, ergonomiskai sēdēšanai pie augstā galda ieteicams 
izmantot regulējama augstuma tabureti LIDKULLEN.

Kāju paliktnis nodrošina tik ļoti nepieciešamo atbalstu kājām 
ilgās sanāksmēs vai telefona sarunās.

TROTTEN sanāksmju galdiem ir ritenīši, tāpēc tos ir viegli 
pārvietot. Ritenīšus var nobloķēt, lai izraudzītajā vietā 
rakstāmgalds stāvētu stabili un droši. 
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Pamata kombinācijas

BEKANT

Izmērs

160×110 cm,  
labajam vai kreisajam 
stūrim

160×80 cm 140×60 cm 120×80 cm

Balta galda virsma
ar melnu vai baltu apakšrāmi 249 € 199 € 169 € 149 €
ar melnu vai baltu regulējama augstuma apakšrāmi

Melni beicēta oškoka finiera galda virsma, balti beicēts 
ozolkoka finieris, zils linolejs vai ozolkoka finieris
ar melnu vai baltu apakšrāmi 249 € 199 € 169 € 149 €
ar melnu vai baltu regulējama augstuma apakšrāmi 529 € 500 € 399 €

RODULF

Izmērs 140×70 cm
Pelēka galda virsma
ar baltu regulējama augstuma apakšrāmi 299 €

TROTTEN

Izmērs 120×70 cm 160×80 cm 120×70 cm 160×80 cm
Smilškrāsas un balta galda virsma 
ar baltu vai antracīta krāsas apakšrāmi 199 € 219 € 69,99 € 99,99 €
 

TOMMARYD

Izmērs 130×70×75 cm 130×70×105 cm
Balta, gaiši pelēka, antracīta krāsas vai balti beicēta 
ozolkoka / finiera galda virsma
ar baltu, gaiši pelēku vai antracīta krāsas apakšrāmi 129 € 149 €

IDÅSEN

Izmērs 140×70×75 cm 140×70×105 cm 120×70 cm 160×80 cm

Brūna un melna galda virsma
ar smilškrāsas vai tumši pelēku apakšrāmi 169 € 189 € 219 € 259 €
ar smilškrāsas vai tumši pelēku regulējama augstuma 
apakšrāmi — — 479 € 519 €
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Visas daļas

BEKANT
BEKANT galda virsma labajam stūrim, 160×110 cm. 
Papildināt ar BEKANT stūra galda virsmas apakšrāmi. 
Balta 502.530.28 99 €
Ozolkoka finieris 102.530.30 99 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 203.662.82 99 €
Melni beicēts ozolkoka finieris 803.662.84 99 €
Zils linolejs 303.662.86 99 €

BEKANT galda virsma kreisajam stūrim,160×110 cm. 
Papildināt ar BEKANT stūra galda virsmas apakšrāmi. 
Balta 102.530.25 99 €
Ozolkoka finieris 202.530.20 99 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 403.662.76 99 €
Melni beicēts ozolkoka finieris 003.662.78 99 €
Zils linolejs 603.662.80 99 €

BEKANT galda virsma, 160×80 cm. Papildināt ar BEKANT
apakšrāmi 160 cm galda virsmai. 
Balta 002.532.38 89 €
Ozolkoka finieris 202.532.37 79 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 003.663.01 89 €
Melni beicēts ozolkoka finieris 603.663.03 89 €
Zils linolejs 103.663.05 79 €

BEKANT galda virsma, 140×60 cm. Papildināt ar BEKANT
apakšrāmi 140 cm galda virsmai.
Balta 202.553.21 69 €
Ozolkoka finieris 402.553.20 69 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 703.662.94 69 €
Melni beicēts ozolkoka finieris 203.662.96 69 €

BEKANT galda virsma, 120×80 cm. Papildināt ar BEKANT
apakšrāmi 120 cm galda virsmai.
Balta 602.531.84 59 €
Ozolkoka finieris 202.531.81 59 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 903.662.88 59 €
Melni beicēts ozolkoka finieris 503.662.90 59 €

BEKANT apakšrāmis 160×80 cm stūra galda virsmai. 
Papildināt ar BEKANT stūra galda virsmu. Galda virsmu
var noregulēt vajadzīgajā augstumā, jo kāju augstumu var
mainīt 65–85 cm amplitūdā.
Balts 102.529.74 150 €
Melns 502.529.67 150 €

BEKANT apakšrāmis 160×80 cm galda virsmai. Papildināt 
ar BEKANT galda virsma 160 cm. Galda virsmu var noregulēt 
vajadzīgajā augstumā, jo kāju augstumu var mainīt 
65–85 cm amplitūdā.
Balts 902.529.08 110 €
Melns 302.529.06 110 €

BEKANT apakšrāmis 140×60 cm galda virsmai. Papildināt 
ar BEKANT 140 cm galda virsmu. Galda virsmu var noregulēt 
vajadzīgajā augstumā, jo kāju augstumu var mainīt 
65–85 cm amplitūdā. 
Balts 902.553.27 100 €
Melns 302.553.25 100 €

BEKANT apakšrāmis 120×80 cm galda virsmai. Papildināt 
ar BEKANT 120 cm galda virsmu. Galda virsmu var noregulēt 
vajadzīgajā augstumā, jo kāju augstumu var mainīt 
65–85 cm amplitūdā. 
Balts 302.529.11 90 €
Melns 102.529.12 90 €

BEKANT regulējama augstuma apakšrāmis stūra galda 
virsmai. Papildināt ar BEKANT labā vai kreisā stūra galda 
virsmu. Augstums 65–125 cm amplitūdā regulējams ar 
elektromotoru, lai nodrošinātu ergonomisku strādāšanas 
pozu.
Balts 702.529.71 430 €
Melns 902.529.70 430 €

BEKANT regulējama augstuma apakšrāmis 160 cm galda 
virsmai. Papildināt ar BEKANT 160×80 cm galda virsmu 
vai BEKANT piecstūru 160×80 cm galda virsmu. Augstums 
65–125 cm amplitūdā regulējams ar elektromotoru, lai 
nodrošinātu ergonomisku strādāšanas pozu. 
Balts 002.552.56 390 €
Melns 502.552.54 390 €

BEKANT regulējama augstuma apakšrāmis 120 cm 
galda virsmai. Papildināt ar BEKANT 120 cm galda 
virsmu. Augstums 65–125 cm amplitūdā regulējams ar 
elektromotoru, lai nodrošinātu ergonomisku strādāšanas 
pozu.
Balts 902.552.52 340 €
Melns 302.552.50 340 €
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IDÅSEN
IDÅSEN galda virsma, 120×70 cm. Papildināt ar IDÅSEN 
apakšrāmi 120 cm galda virsmai.
Melna 204.038.78 79 €

IDÅSEN galda virsma, 140×70 cm. Papildināt ar IDÅSEN 
apakšrāmi 140 cm galda virsmai.
Melna 504.838.16 89 €

IDÅSEN galda virsma, 160×80 cm. Papildināt ar IDÅSEN 
apakšrāmis 160 cm galda virsmai.
Melna 604.038.81 119 €

IDÅSEN regulējama augstuma apakšrāmis 120 un 160 cm 
galda virsmai. Papildināt ar IDÅSEN 120 un 160 cm galda 
virsmu. Augstums regulējams ar elektromotoru amplitūdā 
no 63–127 cm, lai nodrošinātu ergonomisku strādāšanas 
pozu.
Tumši pelēks 003.207.23 400 €

IDÅSEN apakšrāmis 120 un 160 cm galda virsmai. 
Papildināt ar IDÅSEN 120 un 160 cm galda virsmu. Galda 
virsmu var noregulēt vajadzīgajā augstumā, jo kāju 
augstumu var mainīt 62–76 cm amplitūdā.
Tumši pelēks 803.979.16 140 €

IDÅSEN apakšrāmis for galda virsma 140 cm.

Tumši pelēks, A75 cm 304.838.22 80 €

Tumši pelēks, A105 cm 904.838.19 100 €

TROTTEN
TROTTEN galda virsma, 120×70 cm. Papildināt ar TROTTEN 
apakšrāmi.
Balta 504.747.51 30 €
Smilškrāsā 504.748.45 30 €

TROTTEN galda virsma, 160×80 cm. Papildināt ar TROTTEN 
apakšrāmi.
Balta 704.747.50 50 €
Smilškrāsā 104.748.47 50 €

TROTTEN galda virsma,80x80 cm. Papildināt ar TROTTEN 
apakšrāmi
Balta 004.747.58 50 €
Smilškrāsas 804.748.44 50 €

TROTTEN apakšrāmis 120×70×75 cm galda virsmai.

Balts 404.747.56 39,99 €

TROTTEN apakšrāmis 140×160×80 cm galda virsmai.

Balts 304.747.52 49,99 €

TROTTEN apalšrāmis 80x80x100 cm. 

Balts 704.871.87 79 €

TROTTEN regulējama augstuma apakšrāmis 120×70 cm 
vai 160×80 cm galda virsmai. Papildināt ar TROTTEN galda 
virsmu. Augstumu ar rokturi var regulēt diapazonā no 70 cm 
līdz  120 cm. Noregulē sev ērtāko galda virsmas augstumu 
darbam sēdus vai stāvus.
Balts 405.073.42 169 €
Melns 005.103.89 169 €

RODULF
RODULF galda virsma, 140×80 cm. Papildināt ar RODULF 
apakšrāmi
Balta 504.643.04 50 €

RODULF regulējama augstuma apakšrāmis 140×80 cm 
galda virsmai. Papildināt ar RODULF galda virsmu. Galda 
virsmas augstumu var elektroniski noregulēt 65 125 cm 
diapazonā, lai nodrošinātu ergonomisku darba vietu.
Pelēks 604.642.90 249 €

TROTTEN
Galda virsma

Smilškrāsā: 50804.748.44
 €
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Visas daļas

TOMMARYD
TOMMARYD galda virsma, 130×70 cm. Papildināt ar 
TOMMARYD 130 cm galda virsmas apakšrāmi.
Antracīta krāsā 904.160.14 69 €
Gaiši pelēka 404.160.16 69 €
Balta 604.838.25 69 €
Balti beicēts ozolkoks / finieris 804.737.74 69 €

TOMMARYD 130 cm galda virsmas apakšrāmis.

Antracīta krāsā, A75 cm 504.141.92 60 €
Gaiši pelēks, A75 cm 504.298.10 60 €
Balts, A75 cm 404.868.20 60 €

Antracīta krāsā, A105 cm 104.298.88 80 €
Gaiši pelēks, A105 cm 504.298.91 80 €
Balts, A105 cm 604.868.19 80 €

Rakstāmgalda piederumi
EILIF rakstāmgalda aizslietnis, 80×48 cm. 

Pelēks 004.669.37 40 €

EILIF rakstāmgalda aizslietnis, 120×48 cm. 

Pelēks 404.710.60 60 €

EILIF rakstāmgalda aizslietnis, 160×48 cm. 

Pelēks 704.669.34 80 €

EILIF brīvi stāvošs aizslietnis, 80×150 cm. 

Pelēks 404.669.35 100 €

EILIF statīvs, 40×30 cm.

Melns 804.687.96 35 €
Balts 004.687.95 35 €

TROTTEN ziņojumu dēlis, 76×33 cm. Vienā pusē 
baltā tāfele, bet otrā – ziņojumu dēlis, kur piespraust 
atgādinājumus. Stiprināms pie TROTTEN rakstāmgalda 
vai skapīša kā praktiska darba virsma vai darba vietu 
nodalīšanai.
Balts 904.747.68 29 €

ELLOVEN monitora statīvs ar atvilktni. Strādājot pie 
datora, monitoram ir jābūt atbilstošā augstumā, lai 
mazinātu sasprindzinājumu sprandā un plecos. Viegli 
lietojams, praktisks un ergonomisks risinājums.
Balts 504.747.70 22,99 €
Antracīta krāsā 004.851.01 22,99 €

ELLOVEN baltā tāfele/ ziņojumu dēlis ar ritenīšiem, 
70×180 cm. Brīvi stāvoša, pārvietojama, divpusēja baltā 
tāfele rakstīšanai un attēlu vai zīmīšu piestiprināšanai. Var 
izmantot arī virtuālajās sapulcēs vai klātienes prezentācijās. 
Balts 704.747.69 99,99 €

KVISSLE dokumentu organizators. Korķkoka pamatne 
notur papīrus vietā. Nodalījumi ir izvelkami, tāpēc var ātri 
un ērti piekļūt saviem dokumentiem. Šo organizatoru var arī 
novietot vērstu augšup, un dokumentus likt vertikāli.
Balts 701.980.31 22,99 €

KVISSLE dokumentu turētājs, 2 gab. Dokumentu turētāju 
ir viegli izvilkt un pacelt aiz roktura.
Balts 602.039.57 12,99 €

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 17,99 €

NYMÅNE rakstāmgalda LED lampa ar bezvadu uzlādi. 
Viedtālruni var pavisam vienkārši uzlādēt bezvadu režīmā. 
Ja tavam telefonam ir iespējama bezvadu uzlāde, vienkārši 
uzliec to uz iebūvētā lādētāja.
Balta 104.486.03 69,99 €

FIXA cilindriskā zāģa komplekts, 5 vien. Var ātri un viegli 
izveidot caurumus tapām, kabeļiem un bezvadu lādētājiem. 
Piemērots dažādiem kokmateriāliem – masīvkokam, 
kokskaidu plātnei, plātnei ar šūnveida pildījumu. Lieto kopā 
ar FIXA perforatoru 14,4 V vai FIXA skrūvgriezi/urbi 14,4 V. 
Komplektā ietilpst 3 cilindriskie zāģi (35, 64, 78 mm), 1 centra 
urbis, 1 sešstūra atslēga.

203.023.32 4,99 €
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Skapji un plaukti

GALANT TROTTEN BEKANT

HÄLLANIDÅSEN 

Profesionāli un personīgi
Piedāvājumā ir TROTTEN, GALANT, BEKANT, IDÅSEN un HÄLLAN 
kolekcijas dažādu stilu mēbeles, kas piemērotas visdažādāko 
mantu glabāšanai. No tām ir viegli izveidot individuālu 
risinājumu atbilstoši vajadzībām. Izvēlies starp plauktiem ar 
dažādu augstumu un platumu un kombinē atvilktņu plauktus ar 
dokumentu skapīšiem. Šīs 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). Šīs 
mēbeles ir risinājumi visām svarīgākajām un izplatītākajām 
glabāšanas vajadzībām. Visām GALANT kolekcijas mēbelēm ir 
kabeļu organizatori un ventilācijas elementi, lai neļautu tavai 
elektrotehnikai pārkarst. HÄLLAN skapīši ir veidoti kā atsevišķi 
moduļi, tāpēc var iegādāties tikai vienu vai no tiem izveidot 
veselu kombināciju sev vajadzīgā izmērā. Tajos ērti glabāt 
visvisādus priekšmetus, arī savu rokassomiņu, klēpjdatora 
lādētāju, naudasmaku un pat svarīgus dokumentus. 

TROTTEN kolekcijā ietilpst dažādas atjautīga dizaina mēbeles, 
piemēram, skapīši, kuru saturam var piekļūt no abām pusēm. 
Piestiprinot TROTTEN ziņojumu dēli pie TROTTEN skapītim 
(A180 cm), iegūsi darba virsmu, uz kuras varēs rakstīt vai pie 
kuras varēs piespraust dažādus paziņojumus. Izturīgie TROTTEN 
skapīsi ir viegli, tāpēc tos ir ērti pārvietot, lai iekārtotu sev ikreiz 
ērtāko vai uz sadarbību vērstu darba vidi. Vairumam BEKANT 
un IDÅSEN kolekcijas skapīšu ir ritenīši, tāpēc tos var pārveidot 
un izmantot citam nolūkam. BEKANT un IDÅSEN kolekcijas 
skapīšiem var izmantot ROTHULT viedatslēgu, lai pašas 
svarīgākās lietas būtu drošībā. 

Pārbaudīts ilgam un ražīgam darba mūžam
Visi mantu glabāšanas moduļi ir pārbaudīti biroja darbam 
un atbilst EN 14073, EN14074, ANSI/BIFMA x5.9 un ISO-7170 
standartu drošības, izturības un stabilitātes prasībām.

Tas nozīmē, ka šīs mēbeles izturējušas daudzas nopietnas 
pārbaudes. Piemēram, mēs esam pārliecinājušies, ka to virsmas 
ir ļoti izturīgas pret nolietošanos un ka visas atvilktnes un 
bīdāmās durvis teicami kalpos gadiem ilgi.

Dizains
BEKANT un GALANT skapji un plaukti: Kārls Malmvalls (Karl 
Malmvall), Ēva Lilja Lēvenhjelma (Eva Lilja Löwenhielm) 
HÄLLAN un IDÅSEN: Jūns Kārlsons (Jon Karlsson) 
TROTTEN: Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette)

Kopšana
Tīrīt ar saudzīgu tīrīšanas līdzekli.

Dažu kolekciju precēm ir 10 gadu garantija. Vairāk 
uzzināsi garantiju brošūrā.

Ar ROTHULT viedo slēdzeni skapīti var aizslēgt pat bez 
atslēgas. Lai aizslēgtu, nepieciešamas tikai komplektā 
iekļautās universālās kartes un/vai jebkura karte/
viedtālrunis, kas savietojams ar NFC/RFID.
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Kā kombinēt

HÄLLAN

BEKANT

IDÅSEN

TROTTEN

GALANT
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GALANT atslēga – noderīga informācija

11 2 43
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TROTTEN kombinācijas, kuru saturam var piekļūt no abām 
pusēm, ir pieejamas ar skapīšiem vai plauktiem. Šī iemesla 
dēļ šos skapīšus var izmantot telpas zonu nodalīšanai, bet, 
papildinot ar TROTTEN ziņojumu dēli, to būs ērti izmantot arī 
semināros. 
Kopējais izmērs: 180×240×55 cm.

Šī kombinācija  
balta: 507 € (594.420.82)

Mantām, kas glabājas TROTTEN skapīšos ar bīdāmām durvīm, 
var piekļūt no divām pusēm. Šo kombināciju var izmantot telpas 
zonu nodalīšanai.
Kopējais izmērs: 160×110×55 cm.

Šī kombinācija  
balta: 278 € (594.296.60)

TROTTEN kombinācijas
Kopējais izmērs: platums×dziļums×augstums. 

180 un 110 cm augstās TROTTEN kombinācijas, kuru saturam 
var piekļūt no abām pusēm, ir pieejamas ar skapīšiem vai 
plauktiem. Šī iemesla dēļ šos skapīšus var izmantot telpas zonu 
nodalīšanai, bet, papildinot ar TROTTEN ziņojumu dēli, to būs 
ērti izmantot arī semināros. 
Kopējais izmērs: 180×250×55 cm.

Šī kombinācija  
balta: 447 € (194.418.38)

TROTTEN divpusējie skapīši un plaukti ir īpaši ērti. Šo 
kombināciju var izmantot telpas zonu nodalīšanai, bet, 
papildinot ar TROTTEN ziņojumu dēli, to būs ērti izmantot arī 
semināros. 
Kopējais izmērs: 80×55×180 cm.

Šī kombinācija 
balta: 169 € (804.747.59)
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Vienu moduli var izmantot mantu glabāšanai nelielās telpās, 
taču to var arī kombinēt ar citiem moduļiem, lai izveidotu lielāku 
risinājumu. Var ierīkot papildu moduli, lai lietderīgi izmantotu 
sienu un ietaupītu vietu uz grīdas.
Kopējais izmērs: 80×45×160 cm.

Šī kombinācija ar balti beicētu ozolkoka finieri: 339 € 
(703.651.57)

GALANT kombinācijas
Kopējais izmērs: platums×dziļums×augstums. 

Plauktu un skapīšu kombinācija. Izvēlies, kas glabājams aiz 
durvīm un ko var glabāt plauktos.
Kopējais izmērs: 160×45×200 cm.

Šī kombinācija ar balti beicētu ozolkoka finieri: 479 € 
(303.651.35)

Plauktu un skapīšu kombinācija.
Kopējais izmērs: 320×45×120 cm.

Šī kombinācija baltā krāsā: 716 € (892.857.83)
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Kombinē skapīti ar kājām un viedatslēgu. Skapītim ir speciāla 
atvere elektroierīču vadiem, tāpēc to var izmantot arī kā galdiņu 
prezentācijās. 
Kopējais izmērs: 41×45×101 cm.

Skapītis ar baltu režģi un ritenīšiem: 241 € (392.868.98)

Aizstum tur, kur vajag. Plaša virsma – var izmantot arī kā 
reģistratūras galdu. 
Kopējais izmērs: 61×45×101 cm.

Šī kombinācija ar baltu režģi: 219 € (092.825.47)

Ideālā izmērā, lai novietotu zem rakstāmgalda virsmas. Uz šī 
skapīša drīkst sēdēt, tāpēc viesi to var izmantot kā krēslu.
Kopējais izmērs: 41×45×61 cm.

Skapītis ar melnu režģi un riteņiem: 159 € (192.824.29)

Aizstum šo skapīti tur, kur vajag, un glabā savas personiskās 
mantas drošībā, aizslēdzot skapīti ar ROTHULT viedatslēgu. Uz 
skapīša neilgu laiku drīkst arī sēdēt.
Kopējais izmērs: 41×45×61 cm.

Šī kombinācija ar melnu režģi: 181 € (892.868.05)

Kopējais izmērs: platums×dziļums×augstums. 

BEKANT kombinācijas
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IDÅSEN kombinācijas
Kopējais izmērs: platums×dziļums×augstums.

Ja skapītis jādala ar vēl kādu, savas personīgās mantas var 
glabāt drošībā atvilktnē, kas aizslēgta ar ROTHULT atslēgu. 
Koplietošanas dokumentus vai biroja piederumus var glabāt 
aiz durtiņām. Komplektā ietilpst 1 viedatslēga. ROTHULT 
viedatslēgu pārdod atsevišķi.  
Kopējais izmērs: 80×47×119 cm.

Šī kombinācija 
tumši zaļa: 229 € (904.963.98)
tumši pelēka: 229 € (504.963.81)

Aizstum tur, kur vajag. Var aizslēgt ar ROTHULT viedatslēgu, 
lai mantas būtu drošībā. ROTHULT viedatslēgu var iegādāties 
atsevišķi.
Kopējais izmērs: 42×47×61 cm.

Šī kombinācija 
tumši pelēka: 119 € (303.609.82)

Izvēloties skapīti ar stikla durvīm, biroja lietas būs labi 
pārskatāmas un vienlaikus pasargātas no putekļiem. Aiz 
stikla durvīm var arī parādīt apmeklētājiem priekšmetus vai 
sasniegumus, ar ko īpaši lepojies. Šī kombinācija ir apstiprināta 
lietošanai birojā, taču teicami iederēsies arī mājokļa interjerā.
Kopējais izmērs: 240×45×280 cm.

Šī kombinācija 
tumši pelēka: 658 € (2× 904.963.84)

Augstais skapis ar daudz atvilktnēm ir ietilpīgs, taču aizņem 
maz vietas uz grīdas. Var aizslēgt ar ROTHULT viedatslēgu, lai 
mantas būtu drošībā. Komplektā ietilpst 1 viedatslēga. ROTHULT 
viedatslēgu pārdod atsevišķi.
Kopējais izmērs: 42×47×172 cm.

Šī kombinācija 
tumši zaļa: 229 € (104.964.01)
tumši pelēka: 229 € (004.963.88)
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IDÅSEN kombinācijas
Kopējais izmērs: platums×dziļums×augstums.

Izturīgs un ietilpīgs plaukts. Virspusi arī var izmantot kā plauktu, 
jo tā malās ir paaugstinājumi, lai uz virsmas nolikti priekšmeti 
nenokristu. Pie metāla virsmas var stiprināt magnētus vai 
izmantot kā ziņojumu dēli. 
Plauktus var pārkārtot, lai būtu glabāt vajadzīgā izmēra 
priekšmetus.
Šo mēbeli var izmantot arī telpas zonu nodalīšanai, jo tā no 
visām pusēm izskatās vienlīdz labi.
Kopējais izmērs: 120×45×140 cm.

Šī kombinācija 
tumši pelēka: 179 € (404.963.91)
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HÄLLAN kombinācijas
Kopējais izmērs: platums×dziļums×augstums.

HÄLLAN skapītis ar durvīm. Teicams risinājums mājoklī vai 
birojā, kur ir maz brīvas vietas. Jebkurā brīdī var papildināt ar 
citiem skapīšiem. Slēdzams ar standarta piekaramo slēdzeni.
Kopējais izmērs: 45×47×117 cm

Šī kombinācija baltā krāsā: 85 € (792.493.28)

HÄLLAN skapītis ar durvīm. Teicams risinājums nelielā birojā 
vai mājoklī. Jebkurā brīdī var papildināt ar citiem skapīšiem. 
Slēdzams ar standarta piekaramo slēdzeni.
Kopējais izmērs: 45×47×167 cm

Šī kombinācija baltā krāsā: 105 € (892.494.03)

HÄLLAN skapītis ar durvīm. Paredzēts kārtības uzturēšanai 
birojā vai mājās. Jebkurā brīdī var papildināt ar citiem 
skapīšiem. Slēdzams ar standarta piekaramo slēdzeni.
Kopējais izmērs: 90×47×167 cm

Šī kombinācija baltā krāsā: 230 € (992.495.20)

HÄLLAN skapītis ar durvīm. Teicams risinājums mājoklī vai 
birojā, kur ir maz brīvas vietas. Jebkurā brīdī var papildināt ar 
citiem skapīšiem. Slēdzams ar standarta piekaramo slēdzeni.
Kopējais izmērs: 45×47×142 cm

Šī kombinācija baltā krāsā: 95 € (592.494.09)
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HÄLLAN kombinācijas
Kopējais izmērs: platums×dziļums×augstums.

HÄLLAN skapītis ar durvīm. Paredzēts lietošanai birojā 
vai mājās personīgo mantu, mapju un svarīgu dokumentu 
glabāšanai. Jebkurā brīdī var papildināt ar citiem skapīšiem. 
Slēdzams ar standarta piekaramo slēdzeni.
Kopējais izmērs: 90×47×167 cm

Šī kombinācija baltā krāsā: 210 € (192.494.06) 

HÄLLAN skapītis ar durvīm. Vertikāls skapītis, kas ir īpaši 
piemērots nelielām telpām. Jebkurā brīdī var papildināt ar 
citiem skapīšiem. Slēdzams ar standarta piekaramo slēdzeni.
Kopējais izmērs: 45×47×167 cm

Šī kombinācija baltā krāsā: 125 € (492.493.96)

HÄLLAN skapītis ar durvīm. Viss vienuviet. Glabā somu, 
naudasmaku, atslēgas un svarīgus dokumentus droši – skapīti 
var aizslēgt ar standarta piekaramo slēdzeni. Jebkurā brīdī var 
papildināt ar citiem skapīšiem.
Kopējais izmērs: 90×47×167 cm

Šī kombinācija baltā krāsā: 250 € (892.493.99)
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Skapji un plaukti – visas daļas

TROTTEN 

TROTTEN atvilktņu skapītis ar 3 atvilktnēm un ritenīšiem 
40×56 cm, Dz47 cm. 

Balts 804.850.98 89,99 €

TROTTEN skapītis ar durvīm, 70×110 cm, Dz35 cm.

Balts 304.747.71 79,99 €

TROTTEN skapītis ar bīdāmām durvīm, 80×110 cm, 
Dz55 cm.
Balts 604.747.60 139 €

TROTTEN skapītis ar bīdāmām durvīm, 80×180 cm, 
Dz55 cm.
Balts 804.747.59 169 €

TROTTEN skapītis ar bīdāmām durvīm, 80×75 cm, 
Dz55 cm.
Balts 404.747.61 109 €

TROTTEN atvilktņu skapītis ar slēdzamu augšējo 
atvilktni, 34×56 cm, Dz53 cm.
Balts 204.747.62 34,99 €

TROTTEN skapītis ar ritenīšiem, 35×47 cm, Dz35 cm.

Balts 004.747.63 44,99 €

GALANT
GALANT plaukts, 80×120 cm, Dz45 cm. Maksimālā noslodze 
katrā plauktā: 30 kg. Var papildināt ar GALANT 80×80 cm 
moduli. 
Balti beicēts ozolkoka finieris 203.651.88 179 €
Balts 403.651.92 179 €
Melni beicēts oškoka finieris 803.651.90 179 €

GALANT atvilktņu skapītis, 80×80 cm, Dz45 cm. Var 
papildināt ar GALANT 80×80 cm moduli.
Balti beicēts ozolkoka finieris 703.651.57 339 €
Balts 903.651.61 339 €
Melni beicēts oškoka finieris 303.651.59 339 €

GALANT skapītis ar bīdāmām durvīm, 120×160 cm, 
Dz45 cm. Maksimālā noslodze katrā plauktā: 30 kg. Var 
papildināt ar 160×80 cm GALANT papildu moduli.
Balti beicēts ozolkoka finieris 803.651.33 479 €
Balts 303.651.35 479 €
Melni beicēts oškoka finieris 203.651.31 479 €

GALANT skapītis ar durvīm, 80×120 cm, Dz45 cm. 
Maksimālā noslodze katrā plauktā: 30 kg. Pateicoties 
iebūvētajam amortizatoram, durvis aizveras lēni un klusi. 
Var papildināt ar 80×80 cm GALANT papildu moduli.
Balti beicēts ozolkoka finieris 903.651.37 179 €
Balts 103.651.41 179 €

Melni beicēts oškoka finieris 503.651.39 179 €
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Skapji un plaukti – visas daļas

GALANT dokumentu skapis, 51×120 cm, Dz45 cm. Šī 
mēbele jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļauto 
stiprinājumu. 3 atvilktnes svarīgu dokumentu grupēšanai 
un glabāšanai.
Balti beicēts ozolkoka finieris 303.651.78 299 €
Balts 803.651.85 299 €
Melni beicēts oškoka finieris 303.651.83 299 €

GALANT atvilktņu skapītis ar ritenīšiem, 45×55 cm, 
Dz60 cm. Atvilktnēs ir iebūvēti amortizatori, lai tās
aizvērtos lēni un klusi.
Balti beicēts ozolkoka finieris 803.651.52 179 €
Balts 103.651.55 179 €
Melni beicēts oškoka finieris 603.651.53 179 €

HÄLLAN
HÄLLAN skapītis, 45×75 cm, Dz47 cm. Skapjus var dažādi 
kombinēt un izkārtot tieši tā, kā tev vajag. Dažādi izmēri, lai 
varētu glabāt dažāda izmēra priekšmetus – gan atslēgas, 
gan rokassomas. Jāpapildina ar HÄLLAN kājām.
Balts 403.636.21 50 €

HÄLLAN kājas, 45×28 cm, Dz2 cm.

Baltas 103.636.32 5 €

BEKANT
BEKANT skapītis, 41×61 cm, Dz45 cm. Jāpapildina ar 
BEKANT ritenīšiem vai kājām. Īslaicīgi drīkst izmantot arī kā 
sēdmēbeli.
Balts ar režģa detaļām 903.629.83 140 €
Melns ar režģa detaļām 503.629.99 140 € 

BEKANT skapītis, 41×101 cm, Dz45 cm. Jāpapildina ar 
BEKANT ritenīšiem vai kājām. Var izmantot arī prezentācijām 
vai neilgām sanāksmēm, jo plaukta un atvilktnes aizmugurē 
ir vieta, kur paslēpt vadus.
Balts ar režģa detaļām 403.629.85 180 €
Melns ar režģa detaļām 503.630.03 180 € 

BEKANT skapītis, 61×101 cm, Dz45 cm. Jāpapildina ar 
BEKANT ritenīšiem vai kājām. Skapītim ir plaša virsma, tāpēc 
to var izmantot arī kā reģistrācijas galdiņu.
Balts ar režģa detaļām 703.629.84 200 €
Melns ar režģa detaļām 803.630.06 200 € 

BEKANT ritenīši, 4 gab./kompl., Ø 8 cm. 

Balti 203.724.57 19 €
Melni 903.724.54 19 €

BEKANT plauktu skapītis, P121×G134×Dz45 cm. 

Balts 603.735.01 299 €
Melns 103.734.95 299 €

IDÅSEN
IDÅSEN atvilktņu skapītis ar ritenīšiem, 
P42×G61×Dz47 cm. Skapīti ar ritenīšiem ir viegli pārvietot un 
nolikt vajadzīgajā vietā.
Tumši pelēks 303.609.82 119 €
Zeltaini brūns 503.979.13 99 €

IDÅSEN skapītis ar durvīm un atvilktnēm, 80×119 cm, 
Dz47 cm. Jāpiestiprina pie sienas. 
Tumši zaļš 904.963.98 229 €
Tumši pelēks 504.963.81 229 €

IDÅSEN augstais skapis ar durvīm un atvilktnēm, 
45×172 cm, Dz47 cm. Jāpiestiprina pie sienas.
Tumši zaļš 104.964.01 229 €
Tumši pelēks 004.963.88 229 €

IDÅSEN skapītis ar stikla durvīm, 120×140 cm, Dz45 cm. 
Jāpiestiprina pie sienas.
Tumši pelēks 904.963.84 329 €

IDÅSEN plaukts, 120×140 cm, Dz45 cm.

Tumši pelēks 404.963.91 179 €
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Piederumi

ROTHULT viedatslēga, 1 kompl. Viedatslēgu var pielikt 
IDÅSEN vai BEKANT skapītim, lai personīgās mantas būtu 
drošībā. Komplektā ietilpst divas galvenās karšu atslēgas.
Balta 003.597.39 22 €

KVISSLE dokumentu organizators. Korķkoka pamatne 
notur papīrus vietā. Nodalījumi ir izvelkami, tāpēc var ātri 
un ērti piekļūt saviem dokumentiem. Šo organizatoru var arī 
novietot vērstu augšup, un dokumentus likt vertikāli.

Balts 701.980.31 22,99 €

KVISSLE dokumentu turētājs, 2 gab./kompl. Aiz roktura ir 
viegli izvilkt un pacelt. 
Balts 602.039.57 12,99 €

KVISSLE žurnālu statīvs. Var piestiprināt pie sienas vai 
GALANT skapīša (skapīša ar bīdāmām durvīm, skapīša 
ar rullo durvīm, dokumentu skapja, plaukta vai atvilktņu 
skapīša) sānos vai lietot horizontāli GALANT atvilktņu 
skapīša ar ritenīšiem (45×55) augšējā atvilktnē. Dažādiem 
sienas materiāliem jāizmanto atbilstoša veida stiprinājumi. 
Izmantot tikai attiecīgajai sienai piemērotus stiprinājumus, 
ko pārdod atsevišķi.
Balts 901.980.30 16,99 €

SUMMERA mapes, 16 gab./kompl. Piemērotas A4 izmēra
papīram.

Rakstainas 202.522.66 11,99 €

SUMMERA atvilktņu ieliktnis ar 6 nodalījumiem,  
P44×G37×A3 cm. Atvilktnes ieliktnis palīdz lielā atvilktnēs
sakārtot dažādus nelielus priekšmetus.
Antracīta krāsā 202.224.58 5,99 €

KVISSLE rakstāmgalda organizators. P18×G36×A14 cm. 
Šajā organizatorā var šķirot un glabāt dažādus sīkumus, kuri 
mēdz noklīst. Dizains, kas neiziet no modes, un eleganta 
baltās krāsas un korķkoka detaļu saspēle, kas vienlīdz labi 
iederēsies gan mājās, gan birojā.
Balts ar korķkoku 803.972.14 12,99 €
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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 biroja krēsla. 

Iztur arī grūtās darba dienas 
Mūsu krēsli ir pārbaudīti darbam birojā un atbilst
drošības, izturības un stabilitātes prasībām, kas izvirzītas 
šajos standartos: 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.

Vairāk uzzināsi garantiju 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.

13

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 nogurumu vispirms izjūt muguras lejasdaļā. 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 ir 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 
funkciju lielākai stabilitātei dažādās 
sēdēšanas pozās.

Regulējams atzveltnes spriegums – 
palielini vai samazini pretestību atbilstoši 
saviem kustību paradumiem un svaram.

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

Ķermeņa svara kompensācijas mehānisms 
automātiski nosaka vajadzīgo atzveltnes 
pretestību, lai atvērtu ķermeni, noliecoties uz 
aizmuguri.

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

Drošības ritenīši
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Visas daļas

Biroja krēsli
FLINTAN grozāmais krēsls. Sēdvieta: P47×Dz48 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums 
(47–60 cm). Pašregulējoša atzveltnes pretestība. Var 
papildināt ar NOMINELL roku balstiem. Ritenīši ar gumijas 
pārklājumu; piemēroti jebkura veida grīdas segumam. 
Dizainers: Henriks Preics (Henrik Preutz). 

Melns 104.890.28 59,99 €
Smilškrāsā 704.922.02 59,99 €

   

FLINTAN roku balsti. Mazina sasprindzinājumu rokās un
plecos. Der FLINTAN grozāmajam krēslam.

Melni 104.890.33 10 €

MARKUS grozāmais krēsls. Sēdvieta: P53×Dz47 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums 
(48–57 cm). Krēsls ir pārbaudīts lietošanai birojā un atbilst 
standartam. Ritenīši ar gumijas pārklājumu; piemēroti 
jebkura veida grīdas segumam. Dizainers: Henriks Preics.
Vissle: tumši pelēks 702.611.50 149 €

   

JÄRVFJÄLLET grozāmais krēsls ar regulējama augstuma 
roku balstiem. Sēdvieta: P52×Dz46 cm. Pārbaudīts noslodzei 
līdz 110 kg. Regulējams augstums (45–56 cm). Tīklveida 
audums krēsla atzveltnes daļā nodrošina gaisa caurlaidību, 
kas ir īpaši noderīgi, ilgi sēžot. Muguras atbalstu un 
sēdvietas dziļumu var noregulēt atbilstoši savam ķermenim. 
Regulējama augstuma roku balsti mazina sasprindzinājumu 
plecos un sprandā.
Glose: melns 805.106.39 199 €

    

HATTEFJÄLL grozāmais krēsls. Sēdvieta: P50×Dz40 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums 
(41–52 cm). Ergonomisks biroja krēsls ar eleganti izliektām 
kontūrām.
Gunnared: smilškrāsā 003.086.84 149 € 
Gunnared: pelēks 103.413.34 149 € 
Gunnared: gaiši brūns ar rozā 203.413.43 149 € 
Smidig: melns 004.283.18 179 €

    

HATTEFJÄLL roku balsti. Mazina sasprindzinājumu rokās un 
plecos. Der HATTEFJÄLL grozāmajam krēslam.
Balti 303.413.47 20 €
Melni 004.294.26 20 €

 

LÅNGFJÄLL grozāmais krēsls, 5 kājas ar ritenīšiem. Sēdvieta: 
P53×Dz41 cm. Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Ērts biroja 
krēsls ar eleganti izliektām kontūrām, rūpīgu šuvumu un 
viegli izmantojamu mehānismu zem sēdekļa.
Gunnared: smilškrāsā ar melnu 891.775.66 129 €
Gunnared: smilškrāsā ar baltu 192.523.66 129 €
Gunnared: zils ar melnu 191.775.79 129 €
Gunnared: zils ar baltu 492.523.79 129 €
Gunnared: tumši pelēks ar melnu 291.775.74 129 €
Gunnared: tumši pelēks ar baltu 492.523.84 129 €
Gunnared: gaiši brūni rozā ar melnu 192.610.78 129 €
Gunnared: gaiši brūni rozā ar baltu 492.523.98 129 €
Gunnared: gaiši zaļš ar melnu 091.775.89 129 €
Gunnared: gaiši zaļš ar baltu 392.523.94 129 €

  

LÅNGFJÄLL grozāmais krēsls ar augstu atzveltni, 5 kājas 
ar ritenīšiem. Sēdvieta: P53×Dz41 cm. Pārbaudīts noslodzei 
līdz 110 kg. Ērts biroja krēsls ar eleganti izliektām kontūrām, 
rūpīgu šuvumu un viegli izmantojamu mehānismu zem 
sēdekļa.
Gunnared: smilškrāsā ar melnu 491.776.29 139 €
Gunnared: smilškrāsā ar baltu 092.524.80 139 €
Gunnared: zils ar melnu 891.776.65 139 €
Gunnared: zils ar baltu 292.525.11 139 €
Gunnared: tumši pelēks ar melnu 791.776.42 139 €
Gunnared: tumši pelēks ar baltu 392.525.15 139 €
Gunnared: gaiši brūni rozā ar melnu 792.610.99 139 €
Gunnared: gaiši brūni rozā ar baltu 992.525.41 139 €
Gunnared: gaiši zaļš ar melnu 091.777.54 139 €
Gunnared: gaiši zaļš ar baltu 592.525.19 139 €

  

LÅNGFJÄLL roku balsti. Mazina sasprindzinājumu rokās un 
plecos. Der LÅNGFJÄLL grozāmajam krēslam.
Melni 503.205.65 20 €
Balti 703.205.69 20 €

ALEFJÄLL grozāmais krēsls. Sēdvieta: P51×D42 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums 
(45–56 cm). Ergonomisks tradicionālā stila biroja krēsls. 
Glose: melns 703.674.58 219 €
Grann: zeltaini brūns 404.199.82 219 €
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Visas daļas

TROLLBERGET regulējama augstuma taburete. Pārbaudīta 
noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums (66–80 cm). Ļauj 
sēdēšanas laikā izkustēties, jo sēdvieta noliecas.
Glose: melna 803.793.47 89,99 €
Grann: smilškrāsā 003.882.61 79,99 €

Konferenču krēsli

LÅNGFJÄLL grozāmais krēsls. Sēdvieta: P53xDz41 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Ērts konferenču krēsls 
ar eleganti izliektām kontūrām, rūpīgu šuvumu un viegli 
izmantojamu mehānismu zem sēdekļa.
Gunnared: tumši pelēks ar melnu 191.749.72 109 €
Gunnared: zils ar melnu 291.749.76 109 €
Gunnared: gaiši zaļš ar melnu 391.749.85 109 €
Gunnared: tumši pelēks ar baltu 492.522.75 109 €
Gunnared: smilškrāsā ar melnu 591.749.65 109 €
Gunnared: smilškrāsā ar baltu 592.522.94 109 €
Gunnared: zils ar baltu 592.523.07 109 €
Gunnared: gaiši brūni rozā ar melnu 592.610.00 109 €
Gunnared: gaiši zaļš ar baltu 792.523.11 109 €
Gunnared: gaiši brūni rozā ar baltu 892.523.39 109 €

   

MULLFJÄLLET konferenču krēsls, kājas ar ritenīšiem. 
Sēdvieta: P54×Dz45 cm. Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. 
Ērts liektas formas konferenču krēsls. Maināmais pārvalks 
ir viegli kopjams, jo to drīkst mazgāt veļas mazgājamajā 
mašīnā, un tas pieguļ tikpat cieši kā nemaināmi pārvalki.

Naggen: smilškrāsā 004.724.91 149 €
Naggen: tumši pelēks 804.724.92 149 €

  

MULLFJÄLLET roku balsti. Mazina sasprindzinājumu rokās 
un plecos. Der MULLFJÄLLET konferenču krēslam.

Smilškrāsā 604.724.93 20 €
Tumši pelēks 404.724.94 20 €

LÅNGFJÄLL grozāmais krēsls ar augstu atzveltni. 
Sēdvieta: P53×Dz41 cm. Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. 
Ērts konferenču krēsls ar eleganti izliektām kontūrām, 
rūpīgu šuvumu un viegli izmantojamu mehānismu zem 
sēdekļa.
Gunnared: gaiši zaļš ar melnu 091.752.41 119 €
Gunnared: smilškrāsā ar baltu 092.523.43 119 €
Gunnared: zils ar baltu 192.523.47 119 €
Gunnared: zils ar melnu 291.751.17 119 €
Gunnared: tumši pelēks ar baltu 392.523.51 119 €
Gunnared: gaiši zaļš ar baltu 492.523.55 119 €
Gunnared: smilškrāsā ar baltu 592.525.95 119 €
Gunnared: gaiši brūni rozā ar baltu 692.523.59 119 €
Gunnared: gaiši brūni rozā ar melnu 692.611.51 119 €
Gunnared: smilškrāsā ar melnu 991.750.53 119 €
Gunnared: tumši pelēks ar melnu 991.750.67 119 €

  

FJÄLLBERGET konferenču krēsls. Sēdvieta: P42×Dz40 cm. 
Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums 
(43–56 cm). Liektā koka atzveltne un roku balsti ir gan ērti, 
gan stilīgi.
Balti beicēts ozolkoka finieris/
Gunnared: gaišā smilškrāsā 803.964.22 139 €
Melni beicēts ozolkoka finieris/
Gunnared: tumši pelēks 004.852.43 139 €

FJÄLLBERGET konferenču krēsls, 5 kājas ar ritenīšiem. 
Sēdvieta: P42×Dz40 cm. Pārbaudīts noslodzei līdz 110 kg. 
Regulējams augstums (43–56 cm). Liektā koka atzveltne un 
roku balsti ir gan ērti, gan stilīgi.
Melni beicēts ozolkoka finieris/
Gunnared: tumši pelēks 203.964.20 159 €
Balti beicēts ozolkoka finieris/
Gunnared: gaišā smilškrāsā 204.852.42 159 €

LIDKULLEN regulējama augstuma taburete. Pārbaudīta 
noslodzei līdz 110 kg. Regulējams augstums (59–81 cm). Ļauj 
sēdēšanas laikā izkustēties, jo sēdvieta noliecas.

Gunnared: tumši pelēks 304.457.74 79,99 €
Gunnared: smilškrāsā 004.183.76 79,99 €
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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.

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.


