
Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο κατάστημα. Παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή επισκεφτείτε το www.IKEA.gr. Για περισσότερες πληροφορίες 
συμβουλευτείτε το ταμπελάκι της τιμής. Όλες οι μονάδες χρειάζονται συναρμολόγηση.

  

Επιλέξτε την καρέκλα που σας ταιριάζει
Γνωρίζοντας τις ανάγκες σας, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε την 
κατάλληλη καρέκλα εργασίας. Σκεφτείτε τι δραστηριότητες θέλετε 
να φέρνετε εις πέρας κάθε μέρα, όπως εργασία στον υπολογιστή, 
ζωγραφική κτλ. Επίσης, πόσο χρόνο θα περνάτε καθισμένοι. Μία 
καρέκλα με ρυθμιζόμενο ύψος μπορεί να προσφέρει την άνεση που 
χρειάζεστε όταν κάθεστε λίγη ώρα, αλλά όταν περνάτε πολλές ώρες 
καθισμένοι, ίσως να χρειάζεστε περισσότερα από μια καρέκλα, για 
να προσαρμόζετε το κάθισμα όπως θέλετε. Ρυθμιζόμενη πλάτη, 
στήριξη για τα χέρια και τους ώμους, ιδιαίτερο στιλ, όλα αυτά θα σας 
οδηγήσουν στην καλύτερη για εσάς επιλογή.

Αντέχει τις σκληρές ημέρες εργασίας 
Μία καρέκλα που είναι εγκεκριμένη για χρήση γραφείου καλύπτει 
πολλές απαιτήσεις εργονομίας, ανθεκτικότητας, σταθερότητας και 
αντοχής. Το γνωρίζουμε, διότι υποβάλλουμε την καρέκλα σε πολλούς 
διαφορετικούς ελέγχους και σκληρές προκλήσεις. Για παράδειγμα, 
οι διαστάσεις της καρέκλας είναι σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές και 
αμερικανικές προδιαγραφές και υποβάλλεται σε βαριά φορτία, ενώ 
κάθε μέρος της δοκιμάζεται σε αντοχή έως και 300.000 φορές. Τα 
κάνουμε όλα αυτά, για να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι αναπαυτική, 
ασφαλής στη χρήση και σε θέση να αντέχει πολλές ώρες εργασίας στο 
γραφείο, για πολλά χρόνια.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα στο
φυλλάδιο των εγγυήσεων για τις 
περιστρεφόμενες καρέκλες
MARKUS, TROLLBERGET, 
LÅNGFJÄLL, HATTEFJÄLL, 
FJÄLLBERGET, ALEFJÄLL, 
JÄRVFJÄLLET και FLINTAN.

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΊΟΥ

Πρόγραμμα δόσεων με κάρτα

Ισχύει με όλες τις πιστωτικές κάρτες.

Μέχρι

36
άτοκες δόσεις
για αγορές άνω των

500€

Μέχρι

24
άτοκες δόσεις
για αγορές άνω των

300€

Μέχρι

12
άτοκες δόσεις
για αγορές άνω των

100€

Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τις κάρτες που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.

Δάνειο στη στιγμή
Νέο πρόγραμμα δόσεων χωρίς κάρτα

Από 6 μέχρι 48 δόσεις
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ΤΊ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΤΕ

ΚΑΘΙΣΤΟΙ
1. Θα πρέπει να μπορείτε να τεντώσετε τα πόδια σας κάτω 

από το τραπέζι και να γυρίσετε 90° στα αριστερά και στα 
δεξιά για ελευθερία κινήσεων και ευελιξία. Οι γοφοί και 
τα γόνατα θα πρέπει να είναι σε γωνία περίπου 95-100° 
με τα πόδια σας να ακουμπούν οριζόντια στο δάπεδο. 
Αν μοιράζεστε την καρέκλα σας με άλλα άτομα, τότε μια 
καρέκλα ρυθμιζόμενου ύψους είναι κατάλληλη για να 
κάθονται όλοι άνετα.

2. Δεν έχει σημασία τι ύψος έχετε. Με μία καρέκλα με 
ρυθμιζόμενο βάθος καθίσματος ή ρυθμιζόμενο ύψος 
πλάτης μπορείτε να έχετε ακριβώς τη στήριξη που 
χρειάζονται η μέση και τα πόδια σας. Πειραματιστείτε με 
διαφορετικό ύψος και βάθος, για να βρείτε τι ταιριάζει 
καλύτερα στις ανάγκες σας.

3. Με μια καρέκλα που διαθέτει λειτουργίες ανάκλισης 
είναι εύκολο να αλλάξετε θέση ανεξάρτητα από το πού 
βρίσκεται η ανάκλιση (στην πλάτη, στο κάθισμα ή και στα 
δύο).

4. Η καμπύλη στη μέση μας είναι συνήθως το σημείο που 
νιώθουμε τα πρώτα σημάδια κούρασης. Μια καρέκλα με 
ενσωματωμένη στήριξη μέσης στηρίζει τη μέση και την 
ανακουφίζει από την πίεση.

5. Τα μπράτσα στην καρέκλα μειώνουν την πίεση που 
δέχονται τα χέρια και οι ώμοι. Αν είναι ρυθμιζόμενα είναι 
ακόμα πιο αποτελεσματικά - ανεξάρτητα από το ύψος σας. 
Βεβαιωθείτε ότι τα μπράτσα δεν εμποδίζουν την καρέκλα 

να έρθει κοντά στο γραφείο, ούτε περιορίζουν τις φυσικές 
κινήσεις.

6. Εάν κάθεστε στο γραφείο πολλές ώρες, είναι ωραία 
αίσθηση να ξεκουράζεστε για μερικές στιγμές 
ακουμπώντας το κεφάλι πίσω και αλλάζοντας τη θέση 
σας. Με το προσκέφαλο στην καρέκλα απολαμβάνετε τη 
χαλάρωση που χρειάζεστε.

ΚΛΙΣΗ
Ένα σκαμπό σχεδιαστηρίου σάς επιτρέπει να έχετε μία στάση 
μεταξύ καθιστής και όρθιας θέσης, και είναι ιδανικό όταν 
έχετε ένα γραφείο με ρυθμιζόμενο ύψος.

• Προσφέρει ελευθερία κινήσεων για το άνω και κάτω μέρος 
του σώματός σας.

• Ενεργοποιεί και ενδυναμώνει τους μύες του κορμού του 
σώματός σας.

• Σας κάνει να έχετε μία ανοικτή στάση η οποία βελτιώνει την 
κυκλοφορία και τον μεταβολικό ρυθμό σας.

ΟΡΘΙΟΙ
Μην ξεχνάτε να σηκώνεστε επίσης. Η εναλλαγή μεταξύ 
καθιστής και όρθιας θέσης αυξάνει την κυκλοφορία, καθώς 
και την παραγωγικότητα. Ένα γραφείο με ρυθμιζόμενο ύψος 
είναι ιδανικό για να τα έχετε όλα.

Το ανθρώπινο σώμα πρέπει να κινείται, γι’ αυτό ιδανικά ο 
χώρος εργασίας σας θα πρέπει να σας δίνει τη δυνατότητα να 
κάθεστε, να στέκεστε ή και κάτι το ενδιάμεσο, επιτρέποντάς 
σας να αλλάζετε στάση συχνά.
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ΤΊ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΤΕ

ΡΟΔΑΚΊΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος:
Η θέση ρυθμίζεται στο ύψος των ποδιών
σας για μια άνετη στάση ανεξάρτητα από
το ύψος σας.

Ρυθμιζόμενο βάθος καθίσματος: 
Προσαρμόζεται εύκολα παρέχοντας
σωστή στήριξη στους μηρούς και στην
πλάτη σας

Ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης: 
Παρέχει σωστή στήριξη στη μέση σας,
ενώ ανακουφίζει από την πίεση στην
πλάτη σας.

Λειτουργία ανάκλισης που κλειδώνει για 
μεγάλη σταθερότητα σε όλες τις
στάσεις καθίσματος.

Μηχανισμός ρυθμιζόμενης έντασης
ανάκλισης: Αυξάνει ή μειώνει την
αντίσταση ώστε να ταιριάζει με τις
κινήσεις και το βάρος του σώματός σας.

Συγχρονισμένη λειτουργία ανάκλισης 
για το κάθισμα και την πλάτη:  
Η καρέκλα ακολουθεί τις κινήσεις του 
σώματός σας όταν γέρνετε μπροστά ή πίσω.

Μηχανισμός αντιστάθμισης βάρους: 
Αυτόματη προσαρμογή της έντασης της 
ανάκλισης ανάλογα με το βάρος του 
χρήστη.

Ρυθμιζόμενα μπράτσα σε βάθος:  
Προσαρμόστε τη θέση τους ανάλογα με τις 
ανάγκες σας.

Οι καρέκλες γραφείου πρέπει να μένουν εκεί που τις αφήνετε 
και να μην κυλούν μακριά μόνες τους. Γι’ αυτό και βάλαμε 
ροδάκια ασφαλείας στις καρέκλες γραφείου μας. Αυτά τα 
ροδάκια έχουν ενσωματωμένο έναν μηχανισμό φρένου 
ευαίσθητο στην πίεση, ώστε να κινούνται ελεύθερα και 
εύκολα όταν κάθεστε στην καρέκλα - και να σταματούν μόλις 
σηκωθείτε. Να έχετε υπόψη σας ότι παρόλο που τα ροδάκια 
δεν κυλούν όταν δεν υπάρχει φορτίο, μπορούν να συρθούν 
στο δάπεδο αν η καρέκλα σπρωχθεί..
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΊ ΟΊ ΤΊΜΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
FLINTAN περιστρεφόμενη καρέκλα. Κάθισμα 
Π47×Β48 cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο ύψος 
47–60 cm. Ανάκλιση θέσης που ρυθμίζεται αυτόματα.
Μπορεί να συμπληρωθεί με τα μπράτσα NOMINELL. 
Ροδάκια με επικάλυψη από καουτσούκ: σύρονται ομαλά 
σε κάθε τύπο δαπέδου. Σχεδιασμός: Henrik Preutz. 

Vissle μαύρο 203.368.41 59,99€
Vissle γκρι 203.368.36 59,99€

   

NOMINELL ζευγάρι μπράτσα. Ανακουφίζουν την 
πίεση από τα χέρια και τους ώμους. Ταιριάζουν στις 
περιστρεφόμενες καρέκλες FLINTAN.

Μαύρο 902.002.69 15,01€

MARKUS περιστρεφόμενη καρέκλα. Κάθισμα 
Π53×Β47 cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο ύψος 
48–57 cm. Αυτή η καρέκλα έχει ελεγχθεί και εγκριθεί
για επαγγελματική χρήση γραφείου. Ροδάκια με 
επικάλυψη από καουτσούκ: σύρονται ομαλά σε κάθε τύπο 
δαπέδου. Σχεδιασμός: Henrik Preutz.

VISSLE σκούρο γκρι 702.611.50 179€
GLOSE μαύρο 401.031.00 199€

   

JÄRVFJÄLLET περιστρεφόμενη καρέκλα. Κάθισμα 
Π52×Β46 cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο ύψος 
45–56 cm. Το πλέγμα της πλάτης επιτρέπει στον αέρα να 
περάσει, ώστε να αερίζεται η πλάτη σας όταν κάθεστε για 
πολλή ώρα. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη στήριξη μέσης 
και το βάθος καθίσματος ανάλογα με το σώμα σας.

GUNNARED σκούρο γκρι 303.635.94 179€
GUNNARED μπλε 203.635.99 179€
GUNNARED μπεζ 704.199.52 179€
GLOSE μαύρο 903.635.53 199€

   

JÄRVFJÄLLET ζευγάρι μπράτσα. Ανακουφίζουν την 
πίεση από τα χέρια και τους ώμους. Ταιριάζουν στις 
περιστρεφόμενες καρέκλες JÄRVFJÄLLET.

Μαύρο 103.086.69 20€
Λευκό 204.294.30 20€

HATTEFJÄLL περιστρεφόμενη καρέκλα. Κάθισμα 
Π50×Β40 cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο ύψος 
41-52 cm. Μία εργονομική καρέκλα γραφείου με ελαφρώς 
καμπύλες γραμμές..

Gunnared μπεζ 003.086.84 169€ 

Gunnared γκρι 103.413.34 169€ 

Gunnared ανοιχτό καφέ-ροζ 203.413.43 169€ 

Smidig μαύρο 004.283.18 259€ 

   

HATTEFJÄLL ζευγάρι μπράτσα. Ανακουφίζουν την 
πίεση από τα χέρια και τους ώμους. Ταιριάζουν στις 
περιστρεφόμενες καρέκλες HATTEFJÄLL.

Λευκό 303.413.47 20€

Μαύρο 004.294.26 20€

LÅNGFJÄLL περιστρεφόμενη καρέκλα, 5 πόδια με 
ροδάκια. Κάθισμα Π53×Β41 cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Μία 
εργονομική καρέκλα γραφείου με ελαφρώς καμπύλες 
γραμμές, προσεκτικά ραμμένες λεπτομέρειες και έναν 
εύκολο στη χρήση μηχανισμό, κρυμμένο κάτω από το 
κάθισμα.

Gunnared μπεζ/μαύρο 891.775.66 119€
Gunnared μπεζ/λευκό 192.523.66 119€
Gunnared μπλε/μαύρο 191.775.79 119€
Gunnared μπλε/λευκό 492.523.79 119€
Gunnared σκούρο γκρι/μαύρο 291.775.74 119€
Gunnared σκούρο γκρι/λευκό 492.523.84 119€
Gunnared ανοιχτό καφέ-ροζ/
μαύρο 192.610.78 119€

Gunnared ανοιχτό καφέ-ροζ/
λευκό 492.523.98 119€

  

LÅNGFJÄLL περιστρεφόμενη καρέκλα με ψηλή πλάτη, 
5 πόδια με ροδάκια. Κάθισμα Π53×Β41 cm. Μέγ. φορτίο 
110 kg. Μία εργονομική καρέκλα γραφείου με ελαφρώς 
καμπύλες γραμμές, προσεκτικά ραμμένες λεπτομέρειες 
και έναν εύκολο στη χρήση μηχανισμό, κρυμμένο κάτω 
από το κάθισμα.

Gunnared μπεζ/μαύρο 491.776.29 129€
Gunnared μπεζ/λευκό 092.524.80 129€
Gunnared μπλε/μαύρο 891.776.65 129€
Gunnared μπλε/λευκό 292.525.11 129€
Gunnared σκούρο γκρι/μαύρο 791.776.42 129€
Gunnared σκούρο γκρι/λευκό 392.525.15 129€
Gunnared ανοιχτό καφέ-ροζ/
μαύρο 792.610.99 129€

Gunnared ανοιχτό καφέ-ροζ/
λευκό 992.525.41 129€

  

LÅNGFJÄLL ζευγάρι μπράτσα. Ανακουφίζουν την 
πίεση από τα χέρια και τους ώμους. Ταιριάζουν στις 
περιστρεφόμενες καρέκλες LÅNGFJÄLL.

Μαύρο 503.205.65 20€
Λευκό 703.205.69 20€

ALEFJÄLL περιστρεφόμενη καρέκλα. Κάθισμα Π51×Β42 
cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο ύψος 45-56 cm. Μία 
εργονομική καρέκλα γραφείου με παραδοσιακό στιλ.

Glose μαύρο 703.674.58 249€
Grann μπεζ 503.086.86 249€
Grann χρυσαφί καφέ 404.199.82 249€

   

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΊ ΟΊ ΤΊΜΕΣ

TROLLBERGET σκαμπό σχεδιαστηρίου. Μέγ. φορτίο 110 
kg. Ρυθμιζόμενο ύψος 66–80 cm. Παρέχει μία ενεργή θέση 
καθίσματος, η οποία βελτιώνει τη στάση του σώματός 
σας.

Glose μαύρο 803.793.47 119€
Grann μπεζ 003.882.61 119€

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

STOLJAN καρέκλα συνεδρίου – κάθισμα από
βαμβάκι/πολυεστέρα με επικάλυψη από πολυουρεθάνη. 
Κάθισμα Π44×Β44×Υ46 cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Οι 
καρέκλες στοιβάζονται ώστε να εξοικονομείται χώρος 
όταν δε χρησιμοποιούνται. Μπορούν να στοιβαχθούν 
μέχρι 7 καρέκλες μαζί.

Μαύρο 099.074.51 39,99€

LÅNGFJÄLL περιστρεφόμενη καρέκλα, 4 πόδια. 
Κάθισμα Π53×Β41 cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Μία εργονομική 
καρέκλα επισκέπτη/γραφείου με ελαφρώς καμπύλες 
γραμμές, προσεκτικά ραμμένες λεπτομέρειες και έναν 
εύκολο στη χρήση μηχανισμό, κρυμμένο κάτω από το 
κάθισμα.

GUNNARED μπεζ/μαύρο 591.749.65 109€
GUNNARED μπεζ/λευκό 592.522.94 109€
GUNNARED μπλε/μαύρο 291.749.76 109€
GUNNARED μπλε/λευκό 592.523.07 109€
GUNNARED σκούρο γκρι/μαύρο 191.749.72 109€
GUNNARED σκούρο γκρι/λευκό 492.522.75 109€
GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ/
μαύρο 592.610.00 109€

GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ/
λευκό 892.523.39 109€

   

LÅNGFJÄLL περιστρεφόμενη καρέκλα με ψηλή πλάτη, 
4 πόδια. Κάθισμα Π53×Β41 cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Μία 
εργονομική καρέκλα επισκέπτη/γραφείου με ελαφρώς 
καμπύλες γραμμές, προσεκτικά ραμμένες λεπτομέρειες 
και έναν εύκολο στη χρήση μηχανισμό, κρυμμένο κάτω 
από το κάθισμα.

GUNNARED μπεζ/μαύρο 991.750.53 119€
GUNNARED μπεζ/λευκό 092.523.43 119€
GUNNARED μπλε/μαύρο 291.751.17 119€
GUNNARED μπλε/λευκό 192.523.47 119€
GUNNARED σκούρο γκρι/μαύρο 991.750.67 119€
GUNNARED σκούρο γκρι/λευκό 392.523.51 119€
GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ/
μαύρο 692.611.51 119€

GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ/
λευκό 692.523.59 119€

  

FJÄLLBERGET καρέκλα συνεδρίου. Κάθισμα 
Π42×Β40 cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο ύψος 
43–56 cm. Η ξύλινη πλάτη και τα μπράτσα διαθέτουν 
καμπύλες που προσφέρουν άνεση και στιλ.

Όψη λευκής βελανιδιάς/ 
GUNNARED ανοιχτό μπεζ 803.964.22 179€

FJÄLLBERGET καρέκλα συνεδρίου, 5 πόδια με ροδάκια. 
Κάθισμα Π42×Β40 cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο 
ύψος 43–56 cm. Η ξύλινη πλάτη και τα μπράτσα 
διαθέτουν καμπύλες που προσφέρουν άνεση και στιλ.

Όψη λευκής βελανιδιάς/ 
GUNNARED μπεζ 204.852.42 199€

LIDKULLEN σκαμπό σχεδιαστηρίου. Μέγ. φορτίο 110 kg. 
Ρυθμιζόμενο ύψος 59–81 cm. Παρέχει μία ενεργή θέση 
καθίσματος, η οποία βελτιώνει τη στάση του σώματός 
σας..

GUNNARED σκούρο γκρι 304.457.74 99€
GUNNARED μπεζ 004.183.76 99€
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ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

MOLTE καρέκλα γραφείου. Κάθισμα Π39×Β36 cm. 
Μέγ. φορτίο 110 kg. Η καρέκλα ρυθμίζεται εύκολα σε 4 
διαφορετικά ύψη - 41, 45, 48 και 51 cm.  
Σχεδιασμός: Lycke von Schantz.

Γκρι 202.927.76 13,99€

LOBERGET/BLYSKÄR περιστρεφόμενη καρέκλα. Κάθισμα 
Π44×Β43 cm. Ρυθμιζόμενο ύψος 43-54 cm. Ροδάκια 
σχεδιασμένα για μαλακά δάπεδα.
Λευκό 793.318.65 19,99€

ELDBERGET/BLYSKÄR περιστρεφόμενη καρέκλα. Κάθισμα 
Π44×Β43 cm. Ρυθμιζόμενο ύψος 43-54 cm. Ροδάκια 
σχεδιασμένα για μαλακά δάπεδα.

Μπλε/λευκό 093.318.59 29,99€

Κόκκινο/λευκό 493.318.62 29,99€

ELDBERGET/MALSKÄR περιστρεφόμενη καρέκλα. 
Κάθισμα Π43×Β44 cm. Ρυθμιζόμενο ύψος 43-55 cm. 
Ροδάκια σχεδιασμένα για μαλακά δάπεδα.

Μπεζ/μαύρο 693.318.56 34,99€

Γκρι/μαύρο 593.318.47 34,99€

Μπλε/μαύρο 993.318.50 34,99€
Κόκκινο/μαύρο 393.318.53 34,99€

KULLABERG σκαμπό. Μέγ. φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο 
ύψος 46-69 cm. Με ρυθμιζόμενα πόδια
για να παρεμένει σταθερό ακόμα και σε άνισα δάπεδα. 
Σχεδιασμός: Sarah Fager.

Μαύρο 503.636.49 49,99€
Πεύκο/μαύρο 103.636.51 49,99€

 

KULLABERG περιστρεφόμενη καρέκλα. Κάθισμα 
Π42×Β39 cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο ύψος 44-
55 cm. Με ρυθμιζόμενα πόδια για να παρεμένει σταθερή 
ακόμα και σε άνισα δάπεδα.

Μαύρο 903.255.18 69,99€
Πεύκο/μαύρο 103.203.41 69,99€
Πεύκο/κόκκινο 404.728.75 69,99€

SVENBERTIL/BALSBERGET Περιστρεφόμενη καρέκλα. 
Κάθισμα Π45×Β47 cm. Μέγιστο φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο 
ύψος 40-50 cm. 
Λευκό/λευκό 593.031.23 49,99€
Μαύρο/λευκό 793.030.99 49,99€

LEIFARNE/BALSBERGET Περιστρεφόμενη καρέκλα. Κάθισμα 
Π45×Β36 cm. Μέγιστο φορτίο 110 kg. 
Λευκό/λευκό 593.031.23 44,99€
Πορτοκαλί/λευκό 493.049.72 44,99€
Λαδί-πράσινο/λευκό 693.049.66 44,99€
Σκούρο κίτρινο/λευκό 293.017.00 44,99€

RENBERGET περιστρεφόμενη καρέκλα. Κάθισμα 
Π49×Β42 cm. Μέγιστο φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο ύψος 
45-57cm. Ρυθμιζόμενη ανάκλιση που σας επιτρέπει να 
ρυθμίσετε την αντίσταση ώστε να ταιριάζει στις κινήσεις 
και το βάρος σας.
Bomstad μαύρο 203.394.20 49,99€

 

MILLBERGET περιστρεφόμενη καρέκλα. Κάθισμα 
W52×D45 cm. Μέγιστο φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο ύψος 
45-58 cm. Ρυθμιζόμενη ανάκλιση που σας επιτρέπει να 
ρυθμίσετε την αντίσταση ώστε να ταιριάζει στις κινήσεις 
και το βάρος σας.
Bomstad μαύρο 903.394.12 79,99€
Kimstad λευκό 203.394.15 79,99€

      

BLECKBERGET περιστρεφόμενη καρέκλα. Κάθισμα 
Π47×Β45 cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο ύψος 
47-59 cm. Ο υψηλής ποιότητας πυκνός αφρός διατηρεί 
την καρέκλα αναπαυτική για πολλά χρόνια. Σχεδιασμός: 
Francis Cayouette.

Σκούρο κόκκινο 604.645.20 49,99€
Μπεζ 603.086.76 49,99€
Σκούρο γκρι 103.900.08 49,99€

 

ÖRFJÄLL περιστρεφόμενη καρέκλα. Κάθισμα 
Π49×Β43 cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο ύψος 
46-57 cm. Ο υψηλής ποιότητας πυκνός αφρός διατηρεί 
την καρέκλα αναπαυτική για πολλά χρόνια. Σχεδιασμός: 
Sebastian Holmbäck & Ulrik Nordentoft.

Λευκό/Vissle μπλε 493.030.34 49,99€
Λευκό/Vissle σκούρο γκρι 393.030.39 49,99€
Λευκό/Vissle σκούρο κίτρινο 893.030.46 49,99€
Λευκό/Vissle μωβ 693.030.46 49,99€

NILSERIK σκαμπό σχεδιαστηρίου. Διάμετρος 
καθίσματος 35 cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο ύψος 
51–71 cm. Το ειδικά σχεδιασμένο κάθισμα σάς προσφέρει 
ελευθερία κινήσεων για να δουλεύετε με άνεση.

Μαύρο/Vissle μαύρο 303.499.56 49,99€
Λευκό/Vissle γκρι 903.097.21 49,99€

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΊ ΟΊ ΤΊΜΕΣ

LILLHÖJDEN περιστρεφόμενη καρέκλα. Κάθισμα 
Π44×Β44 cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Ροδάκια με επικάλυψη 
από καουτσούκ: σύρονται ομαλά σε κάθε τύπο δαπέδου.

Idemo μαύρο 102.214.02 79,99€
Blekinge λευκό 402.387.12 79,99€

 

SKRUVSTA περιστρεφόμενη καρέκλα. Κάθισμα 
Π48×Β45 cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο ύψος 
47–55 cm. Η καρέκλα διατίθεται με ροδάκια και πόδια.
Ροδάκια με επικάλυψη από καουτσούκ: σύρονται ομαλά 
σε κάθε τύπο δαπέδου.

Vissle γκρι 302.800.04 129€
Idhult μαύρο 804.029.94 149€
Ysane λευκό 504.029.95 149€

 

ODGER περιστρεφόμενη καρέκλα. Κάθισμα Π68×Β68 cm. 
Μέγ. φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο ύψος 43–54 cm. 
Λευκό/μπεζ 703.086.85 99€
Ανθρακί 203.952.70 99€

Αξεσουάρ

 

KOLON προστατευτικό δαπέδου. 120×100 cm. 
Κατάλληλο για τους περισσότερους τύπους δαπέδου 
και για χαλιά χωρίς πέλος. Ακατάλληλο για δάπεδα από 
φελλό ή δάπεδα από ξύλο με υποδαπέδια θέρμανση. Αν 
το προστατευτικό δαπέδου μείνει στο δάπεδο για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, μπορεί να δημιουργηθεί ένα κενό 
αέρος και να φθείρει το δάπεδό σας. Γι’ αυτό καλό είναι να 
σηκώνετε το προστατευτικό δαπέδου ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα για αερισμό.

448.811.00 19,99€

DAGOTTO στήριγμα για τα πόδια. Π38xΜ49xΥ15 cm. Το 
στήριγμα για τα πόδια σάς βοηθά
να έχετε μια σωστή στάση όταν εργάζεστε στο γραφείο
σας, και μειώνει την πιέση στα πόδια, την πλάτη και τον 
αυχένα σας.

Μαύρο 402.409.89 9,99€

PYNTEN μαξιλάρι καθίσματος Π41×Β43 cm. Ταιριάζει 
ιδανικά στις περιστρεφόμενες καρέκλες LOBERGET και 
ELDBERGET. Μαλακό  και αναπαυτικό, ενώ ταυτόχρονα δίνει 
ζεστή και όμορφη εμφάνιση στην καρέκλα σας.
Dark grey 304.732.05 6€
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