
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.

Έπιπλα για κάθε γραφείο
Διαθέτουμε έπιπλα για κάθε είδους γραφείο, από ένα μικρό μέχρι ένα πλήρως 
στελεχωμένο. Και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται μία σύγχρονη 
επιχείρηση για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της, από γραφεία, έπιπλα 
αποθήκευσης και καρέκλες, μέχρι φωτιστικά και αξεσουάρ γραφείου. Επιλέξτε 
ανάμεσα σε γραφεία με διαφορετικά μεγέθη και σχήματα, άνετες καρέκλες γραφείου 
που στηρίζουν την πλάτη σας και ολοκληρώστε τον χώρο σας με τη δική σας μοναδική 
λύση αποθήκευσης που θα ταιριάζει στις ανάγκες σας. Στην ΙΚΕΑ, τα έπιπλα γραφείου 
μας διαθέτουν καλό σχεδιασμό, «έξυπνες» λειτουργίες και υψηλή ποιότητα. Έχουν 
επίσης ελεγχθεί για επαγγελματική χρήση, ώστε να είστε σίγουροι ότι θα αντέξουν τη 
σκληρή δουλειά, για πολλά χρόνια.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Επαγγελματικές
λύσεις 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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Κάντε τα όλα μόνοι σας ή αφήστε μας να σας βοηθήσουμε
Απλώς επειδή μπορείτε να τα κάνετε όλα μόνοι σας, δε 
σημαίνει ότι είναι και απαραίτητο. Αφήστε μας να σας 
βοηθήσουμε να αποκτήσετε τη λύση γραφείου που σας 
ταιριάζει, χωρίς περαιτέρω ανησυχίες, χρησιμοποιώντας τις 
υπηρεσίες μας, όπως είναι η υπηρεσία συλλογής προϊόντων, 
η μεταφορά στο σπίτι, η συναρμολόγηση, η δυνατότητα 
αποπληρωμής σε δόσεις κ.ά. Διαβάστε περισσότερα στην 
τελευταία σελίδα αυτού του οδηγού ή στην ιστοσελίδα μας 
www.ΙΚΕΑ.gr.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

 

Δημιουργήστε τον δικό σας συνδυασμό γραφείου
συνεδριάσεων. 
Διαθέτουμε τραπέζια συνεδριάσεων σε δύο μεγέθη,
140×140 cm και 140×70 cm σε ημικύκλιο. Το ημικύκλιο
τραπέζι είναι κατάλληλο για 3 άτομα και το 140×140 cm
είναι κατάλληλο για 8. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε
ξεχωριστά ή να τα συνδυάσετε ώστε να χωράνε όσα άτομα
θέλετε και απλά να τα αναδιαμορφώσετε όποτε αλλάξουν
οι ανάγκες σας. Τα κλιπ προσάρτησης για την ένωση των
τραπεζιών περιλαμβάνοται με τους σκελετούς.

Περισσότερα γραφεία σε λιγότερο χώρο.
Τοποθετώντας γραφεία πλάτη με πλάτη, μπορείτε να 
εξοικονομήσετε χώρο. Μπορείτε να δημιουργήσετε μία τέτοια 
διάταξη με γραφεία διαφορετικών διαστάσεων και σχημάτων. 
Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Αυτή η διάταξη των γραφείων, 
πλάτη με πλάτη, εξοικονομεί ακόμα και χρόνο, καθώς 
διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία. Μπορείτε 
ακόμα να τοποθετήσετε και παραβάν ανάμεσα στα γραφεία, 
ώστε να δημιουργήσετε ξεχωριστούς και πιο προσωπικούς 
χώρους εργασίας.

Ευέλικτη αποθήκευση σε περιορισμένο χώρο.
Οι λύσεις αποθήκευσης με ροδάκια BEKANT μπορούν 
εύκολα να μετακινηθούν όταν θέλετε να μετατρέψετε 
τον χώρο εργασίας σε κάτι άλλο. Τα μικρά είδη γραφείου 
ταιριάζουν τέλεια στα μικρότερα έπιπλα αποθήκευσης και 
η ψηλή μονάδα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση 
για παρουσιάσεις. Η κλειδαριά ROTHULT σάς επιτρέπει 
να κλειδώνετε τα προσωπικά σας αντικείμενα χωρίς να 
χρειάζεστε κλειδί.

Ευέλικτα παραβάν γραφείου για πολλές ανάγκες. 
Τα παραβάν γραφείου μας μπορούν να εξυπηρετήσουν 
πολλές ανάγκες. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για 
να δημιουργήσετε έναν ευχάριστο και φιλόξενο χώρο 
υποδοχής, για να παρέχετε ιδιωτικότητα σε έναν ανοιχτό 
χώρο γραφείου ή για να μειώσετε τον ήχο. Ή και όλα τα 
παραπάνω. Τα παραβάν διατίθενται σε δύο ύψη, 120 cm και 
55 cm. Το παραβάν με ύψος 120 cm στέκεται μόνο του στο 
δάπεδο. Το παραβάν με ύψος 55 cm στερεώνεται εύκολα στην 
επιιφάνεια γραφείου BEKANT και μπορεί να τοποθετηθεί σε 
δύο διαφορετικά ύψη, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
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ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Γραφεία για πολλές διαφορετικές ανάγκες
Τα γραφεία BEKANT διατίθενται σε πολλά σχήματα και 
διαστάσεις, ώστε να μπορείτε εύκολα να βρείτε αυτό που 
ταιριάζει στις ανάγκες σας. Μπορείτε να επιλέξετε, για 
παράδειγμα, από ένα μικρό γραφείο μέχρι ένα γωνιακό 
γραφείο με μεγάλο βάθος, το οποίο είναι ιδανικό για εργασία 
σε υπολογιστή. Περιλαμβάνεται ακόμα ένα δίχτυ για 
διαχείριση καλωδίων, που σας βοηθά να διατηρείτε τον χώρο 
σας καθαρό και τακτοποιημένο. 
Αν θέλετε να έχετε μια πιο μαλακή επιφάνεια, μπορείτε να 
επιλέξετε την επιφάνεια γραφείου από λινοτάπητα, που 
αποτελείται από φυσικά υλικά. Έχει πολύ ωραία αίσθηση όταν 
γράφετε πάνω σε αυτή. Βοηθάει επίσης περισσότερο τα μάτια 
σας, καθώς δεν αντανακλά το φως.

Δοκιμασμένα για σκληρή μεταχείριση
Όλα τα γραφεία BEKANT, IDÅSEN και THYGE έχουν ελεγχθεί 
για επαγγελματική χρήση γραφείου και πληρούν τις 
προϋποθέσεις ποιότητας και ανθεκτικότητας, όπως έχουν 
τεθεί από τα ακόλουθα πρότυπα: EN 527, ANSI/BIFMA X:5.5 
για τα γραφεία και EN14074, EN1730 και ANSI/BIFMA X:5.5 για 
τραπέζια συνεδριάσεων.

Αυτό σημαίνει ότι οι σειρές μας υπόκεινται σε έναν αριθμό 
από σκληρές δοκιμές και έτσι είμαστε σίγουροι ότι όλα τα 
γραφεία μας είναι ανθεκτικά, αντέχουν τα μεγάλα φορτία 
και οι επιφάνειες είναι ανθεκτικές στις γρατζουνιές και τους 
λεκέδες. Αυτό τα κάνει έναν αξιόπιστο φίλο στην εργασία σας, 
που ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις σας και αντέχει 
τη σκληρή δουλειά, μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο.

Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας
Τα τραπέζια συνεδριάσεων BEKANT διαθέτουν μία 
ενσωματωμένη λύση για τη διαχείριση καλωδίων. Αυτό 
σημαίνει ότι εσείς και οι συνάδελφοί σας μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε υπολογιστές και βιντεοπροβολείς χωρίς 
να έχετε ελεύθερα καλώδια να μπλέκονται ανάμεσα στα 
χαρτιά και στους καφέδες σας. Έτσι, εστιάζοντας στα σωστά 
πράγματα θα απελευθερώσετε τη δημιουργικότητά σας.

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

Οδηγίες φροντίδας 
Καθαρίστε με ένα διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. 

Μάθετε περισσότερα στο φυλλάδιο της εγγύησης.

Η εφαρμογή ελέγχου γραφείου “Desk Control” μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για τα γραφεία καθιστής/όρθιας θέσης 
IDÅSEN σε ορισμένες γλώσσες*. Μεταβείτε στο κατάστημα 
Google Play ή APP για να κατεβάσετε την εφαρμογή Desk 
Control. Η εφαρμογή θα σας μεταφέρει στη διαδικασία 
εγκατάστασης του Desk Control.

* Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ιαπωνικά, Κινέζικα, Κορεάτικα

Με τους σκελετούς καθιστής/όρθιας θέσης BEKANT και IDÅSEN μπορείτε να 
ανεβάσετε και να κατεβάσετε το γραφείο σας με το απλό άγγιγμα ενός κουμπιού. 
Αυτό σας βοηθά να αλλάζετε τις θέσεις εργασίας σας συχνά και διατηρεί το σώμα σας 
δραστήριο. Η χαμηλότερη θέση καθίσματος είναι 65 cm και η υψηλότερη, στην όρθια 
θέση, είναι 125 cm για το γραφείο BEKANT. Για το γραφείο IDÅSEN, η χαμηλότερη θέση 
καθίσματος είναι 60 cm και η υψηλότερη 124 cm.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
σκαμπό TROLLBERGET για να έχετε μία 
πιο ελεύθερη, ανοικτή στάση που κάνει 
καλό στην κυκλοφορία του αίματος και 
στους μυς του κορμού σας.

1. Τα πόδια με ρυθμιζόμενο ύψος σάς δίνουν τη δυνατότητα 
να συναρμολογήστε το γραφείο στο ύψος που σας 
ταιριάζει. Αν έχετε έναν σκελετό καθιστής/όρθιας θέσης 
μπορείτε να ανεβάσετε και να κατεβάσετε το γραφείο σας 
με το πάτημα ενός κουμπιού.

2. Το καμπύλο σχήμα της επιφάνειας σάς προσφέρει 
στήριξη στους καρπούς και στους βραχίονές σας όταν 

πληκτρολογείτε.

3. Είναι εύκολο να διατηρείτε το γραφείο σας καθαρό και 
τακτοποιημένο με το δίχτυ διαχείρισης καλωδίων κάτω 
από την επιφάνεια του γραφείου.

4. Οι επιφάνεις από όψη ξύλου και μελαμίνη είναι μεγάλης 
αντοχής, είναι ανθεκτικές στους λεκέδες και καθαρίζονται 
εύκολα.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

4

1
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ρυθμιζόμενο ύψος. Με το γραφείο καθιστής/όρθιας θέσης 
BEKANT μπορείτε να ρυθμίσετε ηλεκτρικά το ύψος της 
επιφάνειας από 65 έως 125 cm για να διασφαλίσετε μία 
εργονομική θέση εργασίας. Η εναλλαγή θέσεων σάς δίνει τη 
δυνατότητα να κινείτε το σώμα σας, ώστε να αισθάνεστε και 
να εργάζεστε καλύτερα.
Αυτή η σύνθεση (160×80 cm)

Επιφάνεια γραφείου σε λευκό χρώμα 
με σκελετό καθιστής/όρθιας θέσης σε μαύρο ή 
λευκό χρώμα 399€

Επιφάνεια γραφείου σε όψη μελιάς σε μαύρο 
χρώμα, όψη λευκής βελανιδιάς, μπλε λινοτάπητα ή 
όψη βελανιδιάς
με σκελετό καθιστής/όρθιας θέσης σε μαύρο ή 
λευκό χρώμα 399€

Εργονομικός χώρος εργασίας. Το καμπύλο σχήμα αυτής 
της επιφάνειας εργασίας BEKANT, παρέχει στήριξη 
στους καρπούς και στους βραχίονές σας όταν γράφετε, 
ανακουφίζοντας έτσι τους ώμους από την πίεση, όταν 
εργάζεστε πολλές ώρες. 
Αυτή η σύνθεση (160×110 cm)

Επιφάνεια γραφείου σε λευκό χρώμα  
με σκελετό καθιστής/όρθιας θέσης σε μαύρο ή 
λευκό χρώμα 459€

Επιφάνεια γραφείου σε όψη μελιάς σε μαύρο 
χρώμα, όψη λευκής βελανιδιάς, μπλε λινοτάπητα ή 
όψη βελανιδιάς
με σκελετό καθιστής/όρθιας θέσης σε μαύρο ή 
λευκό χρώμα 459€

Άφθονος χώρο εργασίας. Η επιφάνεια γραφείου IDÅSEN 
σάς προσφέρει μία ευρύχωρη επιφάνεια εργασίας και 
σας επιτρέπει να κάθεστε σε μία άνετη απόσταση από τον 
υπολογιστή. 
Αυτή η σύνθεση (160×80 cm)

Επιφάνεια γραφείου σε μαύρο ή καφέ χρώμα  
με σκελετό σε μπεζ ή σκούρο γκρι χρώμα 219€

Σημείο συνάντησης. Το τραπέζι συνεδριάσεων BEKANT 
διαθέτει μία ενσωματωμένη λύση διαχείρισης καλωδίων, 
ώστε να διατηρείτε τα καλώδια από τους υπολογιστές και 
τους βιντεοπροβολείς οργανωμένα και εύκολα προσβάσιμα.
Αυτή η σύνθεση (280×140 cm)

Επιφάνεια γραφείου σε λευκό χρώμα  
με σκελετό σε μαύρο ή λευκό χρώμα 579€

Επιφάνεια γραφείου σε όψη μελιάς σε μαύρο 
χρώμα, όψη λευκής βελανιδιάς ή όψη βελανιδιάς
με σκελετό σε μαύρο ή λευκό χρώμα 579€

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ρυθμιζόμενο και ευέλικτο. Με το γραφείο καθιστής/
όρθιας θέσης IDÅSEN μπορείτε να ρυθμίσετε ηλεκτρικά το 
ύψος της επιφάνειας από 60 έως 124 cm για να διασφαλίσετε 
μία εργονομική θέση εργασίας. Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ελέγχου γραφείου για να 
ορίσετε τα αγαπημένα σας ύψη εάν μοιράζεστε το γραφείο 
σας.
Αυτή η σύνθεση (120×70 cm)

Επιφάνεια γραφείου σε μαύρο ή καφέ χρώμα 
με σκελετό καθιστής/όρθιας θέσης σε μπεζ ή  
σκούρο γκρι χρώμα 449€

Ρυθμιζόμενο και ευέλικτο. Με το γραφείο καθιστής/όρθιας 
θέσης SKARSTA μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος της επιφάνειας 
από 70 έως 120 cm χρησιμοποιώντας τη λαβή ώστε να έχετε 
την καλύτερη εργονομική στάση εργασίας είτε είστε καθιστοί 
είτε είστε όρθιοι. Αλλάζοντας στάση ανάμεσα στο να στέκεστε 
ή να κάθεστε σας βοηθάει να κινείτε το σώμα σας περισσότερο 
έτσι ώστε να αισθάνεστε και να εργάζεστε καλύτερα.
Αυτή η σύνθεση (120×70 cm)

Επιφάνεια γραφείου σε μπεζ ή λευκό χρώμα
με σκελετό καθιστής/όρθιας θέσης σε λευκό 199€
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

BEKANT

Διαστάσεις
160×110 cm,  
δεξιά ή αριστερή

160×80 cm 120×80 cm

Επιφάνεια γραφείου 

με σκελετό σε μαύρο ή λευκό χρώμα 229€ 189€ 149€

με σκελετό καθιστής/όρθιας θέσης σε μαύρο ή λευκό χρώμα 459€ 399€ _

Επιφάνεια γραφείου
σε όψη μελιάς σε μαύρο χρώμα, όψη λευκής βελανιδιάς, μπλε 

λινοτάπητα ή όψη βελανιδιάς
με σκελετό σε μαύρο ή λευκό χρώμα 229€ 189€ 149€

με σκελετό καθιστής/όρθιας θέσης σε μαύρο ή λευκό χρώμα 459€ 399€ _

Διαστάσεις
140×70 cm,  
ημικύκλιο

140×140 cm 2× 140×70 cm,  
ημικύκλιο

Επιφάνεια γραφείου

με σκελετό σε μαύρο ή λευκό χρώμα 150€ 279€ 300€

Επιφάνεια γραφείου
σε όψη μελιάς σε μαύρο χρώμα, όψη λευκής βελανιδιάς, ή όψη 
βελανιδιάς
με σκελετό σε μαύρο ή λευκό χρώμα 150€ 279€ 300€

Διαστάσεις

1× 140×140 cm
2× 140×70 cm  
ημικύκλιο

2× 140×140 cm
2× 140×70 cm  
ημικύκλιο

Επιφάνεια γραφείου

με σκελετό σε μαύρο ή λευκό χρώμα. 579€ 858€

Επιφάνεια γραφείου
σε όψη μελιάς σε μαύρο χρώμα, όψη λευκής βελανιδιάς, ή όψη 
βελανιδιάς
με σκελετό σε μαύρο ή λευκό χρώμα 579€ 858€

THYGE

Διαστάσεις 120×60 cm

Επιφάνεια γραφείου σε λευκό χρώμα με σκελετό και
πόδια σε ασημί χρώμα 99€

IDÅSEN

Διαστάσεις 120×70 cm 160×80 cm

Επιφάνεια γραφείου σε μαύρο ή καφέ χρώμα 

με σκελετό σε μπεζ ή σκούρο γκρι χρώμα 179€ 219€ 

με σκελετό καθιστής/όρθιας θέσης σε μπεζ ή σκούρο γκρι 
χρώμα 449€ 489€

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

BEKANT
BEKANT επιφάνεια γραφείου με δεξιά γωνία 
160×110 cm. Συμπληρώνεται με τον σκελετό BEKANT για 
γωνιακή επιφάνεια γραφείου. 

Λευκό 502.530.28 99€
Όψη λευκής βελανιδιάς 203.662.82 99€
Όψη μελιάς σε μαύρο χρώμα 803.662.84 99€
Λινοτάπητας σε μπλε χρώμα 303.662.86 99€

BEKANT επιφάνεια γραφείου με αριστερή γωνία 
160×110 cm. Συμπληρώνεται με τον σκελετό BEKANT για 
γωνιακή επιφάνεια γραφείου. 

Λευκό 102.530.25 99€
Όψη λευκής βελανιδιάς 403.662.76 99€
Όψη μελιάς σε μαύρο χρώμα 003.662.78 99€
Λινοτάπητας σε μπλε χρώμα 603.662.80 99€

BEKANT επιφάνεια γραφείου 160×80 cm. 
Συμπληρώνεται με τον σκελετό BEKANT για επιφάνεια 
γραφείου 160 cm. 

Λευκό 002.532.38 89€
Όψη λευκής βελανιδιάς 003.663.01 89€
Όψη μελιάς σε μαύρο χρώμα 603.663.03 89€
Λινοτάπητας σε μπλε χρώμα 103.663.05 89€

BEKANT επιφάνεια γραφείου 120×80 cm. 
Συμπληρώνεται με τον σκελετό BEKANT για επιφάνεια 
γραφείου 120 cm. 

Λευκό 602.531.84 59€
Όψη λευκής βελανιδιάς 903.662.88 59€
Όψη μελιάς σε μαύρο χρώμα 503.662.90 59€

BEKANT σκελετός για γωνιακή επιφάνεια
γραφείου 160×110 cm. Συμπληρώνεται με τη γωνιακή 
επιφάνεια γραφείου BEKANT. Μπορείτε να τοποθετήσετε 
την επιφάνεια γραφείου στο ύψος που σας ταιριάζει, 
καθώς τα πόδια ρυθμίζονται μεταξύ 65-85 cm.

Λευκό 102.529.74 130€
Μαύρο 502.529.67 130€

BEKANT σκελετός για επιφάνεια γραφείου 160×80 cm. 
Συμπληρώνεται με την επιφάνεια γραφείου BEKANT 160 
cm. Μπορείτε να τοποθετήσετε την επιφάνεια γραφείου 
στο ύψος που σας ταιριάζει, καθώς τα πόδια ρυθμίζονται 
μεταξύ 65-85 cm.

Λευκό 902.529.08 100€
Μαύρο 302.529.06 100€

BEKANT σκελετός για επιφάνεια γραφείου 120×80 cm. 
Συμπληρώνεται με την επιφάνεια γραφείου BEKANT 120 
cm. Μπορείτε να τοποθετήσετε την επιφάνεια γραφείου 
στο ύψος που σας ταιριάζει, καθώς τα πόδια ρυθμίζονται 
μεταξύ 65-85 cm. 

Λευκό 302.529.11 90€
Μαύρο 102.529.12 90€

BEKANT σκελετός καθιστής/όρθιας θέσης για γωνιακή 
επιφάνεια γραφείου. Συμπληρώνεται με τη γωνιακή 
επιφάνεια γραφείου BEKANT, αριστερή ή δεξιά. Μπορείτε 
να ρυθμίσετε το ύψος ηλεκτρικά από 65-125 cm, ώστε να 
διασφαλίσετε μία εργονομική θέση εργασίας. 

Λευκό 702.529.71 360€
Μαύρο 902.529.70 360€

BEKANT σκελετός καθιστής/όρθιας θέσης για 
επιφάνεια γραφείου 160 cm. Συμπληρώνεται με την 
επιφάνεια γραφείου BEKANT 160×80 cm. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε το ύψος ηλεκτρικά από 65-125 cm, ώστε να 
διασφαλίσετε μία εργονομική θέση εργασίας. 

Λευκό 002.552.56 310€
Μαύρο 502.552.54 310€

SKARSTA

Διαστάσεις 120×70 cm 160x80 cm
Επιφάνεια γραφείου σε λευκό ή 
μπεζ χρώμα
με σκελετό σε λευκό χρώμα 199€ 229€
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THYGE
THYGE επιφάνεια γραφείου 120×60 cm. Συμπληρώνεται 
με τον σκελετό THYGE 120 cm.
Λευκό 402.887.21 39€

THYGE σκελετός 120×60. Συμπληρώνεται με την 
επιφάνεια γραφείου THYGE 120 cm.
Ασημί 902.937.77 60€

IDÅSEN
IDÅSEN επιφάνεια γραφείου 120×70 cm. 
Συμπληρώνεται με τον σκελετό IDÅSEN για επιφάνεια 
γραφείου 120 cm.

Καφέ 503.821.91 69€

Μαύρο 204.038.78 69€

IDÅSEN επιφάνεια γραφείου 160×80 cm. 
Συμπληρώνεται με τον σκελετό IDÅSEN για επιφάνεια 
γραφείου 160 cm.

Καφέ 403.609.91 109€

Μαύρο 604.038.81 109€

IDÅSEN σκελετός καθιστής/όρθιας θέσης για 
επιφάνεια γραφείου 120 και 160 cm. Συμπληρώνεται με 
τις επιφάνειες γραφείου IDÅSEN 120 ή 160 cm. Μπορείτε 
να ρυθμίσετε το ύψος ηλεκτρικά από 60-124 cm, ώστε να 
διασφαλίσετε μία εργονομική θέση εργασίας.

Μπεζ 802.995.34 380€

Σκούρο γκρι 003.207.23 380€

IDÅSEN σκελετός για επιφάνεια γραφείου 120 και 
160 cm. Συμπληρώνεται με τις επιφάνειες γραφείου 
IDÅSEN 120 ή 160 cm. Μπορείτε να τοποθετήσετε την 
επιφάνεια γραφείου στο ύψος που σας ταιριάζει, καθώς 
τα πόδια ρυθμίζονται μεταξύ 62-76 cm.

Μπεζ 003.609.88 110€

Σκούρο γκρι 803.979.16 110€

SKARSTA
SKARSTA σκελετός για επιφάνεια γραφείου 120×70 cm. 
Συμπληρώνεται με τον σκελετό SKARSTA.
Λευκό 204.585.59 39€
Μπεζ 004.585.60 39€

SKARSTA σκελετός για επιφάνεια γραφείου 160×80 cm. 
Συμπληρώνεται με τον σκελετό SKARSTA.
Λευκό 704.585.66 69€
Μπεζ 504.585.67 69€

SKARSTA σκελετός καθιστής/όρθιας θέσης για 
επιφάνεια γραφείου 120x70 or 160×80. Συμπληρώνεται 
με την επιφάνεια γραφείου SKARSTA. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε το ύψος της επιφάνειας από 70 έως 120 cm 
χρησιμοποιώντας τη λαβή ώστε να έχετε την καλύτερη 
εργονομική στάση εργασίας είτε είστε καθιστοί είτε είστε 
όρθιοι..

Λευκό 004.585.55 160€

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
BEKANT επιφάνεια τραπεζιού συνεδριάσεων 
140×140 cm. Συμπληρώνεται με τον σκελετό BEKANT
για επιφάνεια τραπεζιού 140×140 cm. 

Λευκό 502.673.08 99€
Όψη μελιάς σε μαύρο χρώμα 403.667.47 99€
Όψη λευκής βελανιδιάς 803.667.45 99€

BEKANT επιφάνεια τραπεζιού συνεδριάσεων, 
ημικύκλιο 140×70 cm. Συμπληρώνεται με τον
σκελετό BEKANT για ημικύκλια επιφάνεια τραπεζιού 
140×70 cm.

Λευκό 902.673.06 50€
Όψη μελιάς σε μαύρο χρώμα 203.667.53 50€
Όψη λευκής βελανιδιάς 003.667.49 50€

BEKANT σκελετός για επιφάνεια 140×140 cm. 
Συμπληρώνεται με την επιφάνεια τραπεζιού
συνεδριάσεων 140×140 cm. 

Λευκό 402.528.78 180€
Μαύρο 002.528.75 180€

BEKANT σκελετός για ημικύκλιο επιφάνεια 
140×70 cm. Συμπληρώνεται με την επιφάνεια
τραπεζιού 140×70 cm.

Λευκό 802.528.76 100€
Μαύρο 602.528.77 100€

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
EILIF παραβάν για γραφείο 80×48cm. 

Γκρι 004.669.37 49,99€

EILIF παραβάν για γραφείο 120×48cm. 

Γκρι 404.710.60 59,99€

EILIF παραβάν για γραφείο 160×48cm. 

Γκρι 704.669.34 79,99€

EILIF ελεύθερο παραβάν 80×150cm. 
Γκρι 404.669.35 99€

EILIF βάση στήριξης 40×30cm.

Μαύρο 804.687.96 30€

Λευκό 004.687.95 30€

KVISSLE θήκη για επιστολές. Η επένδυση από φελλό 
στο κάτω μέρος κρατά τα χαρτιά στη θέση τους. Τα ράφια 
σύρονται προς τα έξω, ώστε να μπορείτε να βρείτε εύκολα 
τα χαρτιά σας. Μπορείτε επίσης να γυρίσετε τη θήκη στο 
πλάι, αν θέλετε να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τα 
χαρτιά σας κάθετα.

Λευκό 701.980.31 24,99€

KVISSLE θήκη για περιοδικά, σετ 2 τεμ. Μπορείτε 
εύκολα να τη σύρετε έξω και να τη σηκώσετε, καθώς έχει 
ένα χερούλι.

Λευκό 602.039.57 14,99€

KOPPLA πολύπριζο 30×6 cm, μήκος καλωδίου 300 cm. 
Μπορείτε να φορτίσετε το smartphone και να δουλέψετε 
στον υπολογιστή ταυτόχρονα, καθώς το πολύπριζο 
διαθέτει 4 ξεχωριστές υποδοχές και 2 θύρες USB.

4 εξόδων με 2 θύρες USB 902.808.26 14,99€

RIGGAD φωτιστικό γραφείου με ασύρματη φόρτιση. 
Μπορείτε εύκολα να φορτίσετε το smartphone 
σας ασύρματα, απλά τοποθετώντας το πάνω στον 
ενσωματωμένο φορτιστή.

Λευκό 603.856.36 69,99€
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Επαγγελματικές και προσωπικές λύσεις
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις αποθηκευτικές λύσεις 
GALANT, BEKANT, IDÅSEN και HÄLLAN, ανάλογα με τις ανάγκες 
και το στιλ σας. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να ταιριάζουν με 
όλους τους τύπους επαγγελματικών γραφείων μας - τόσο όσον 
αφορά τις έξυπνες λειτουργίες όσο και την υψηλή ποιότητα. 
Σας διευκολύνουν επίσης να δημιουργήσετε μία προσωπική 
λύση είτε με την «έξυπνη» κλειδαριά ROTHULT είτε με κανονικό 
λουκέτο. Μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, ανάμεσα σε 
διαφορετικά ύψη και πλάτη, αποθήκευση μόνο με συρτάρια 
ή έναν συνδυασμό με αποθήκευση αρχείων και συρταριέρες. 
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μερικά από τα κομμάτια 
της σειράς ως διαχωριστικά δωματίων - ένας καλός τρόπος για 
να δημιουργήσετε μία ήρεμη γωνία για να εργαστείτε. 

Όλη η αποθήκευση στο γραφείο
Τα πάντα, από κλασέρ και χαρτιά, μέχρι εκτυπωτές και 
υπολογιστές, καθώς και τα καλώδιά τους. Οι σειρές 
αποθήκευσής μας δίνουν τη λύση για όλες τις σημαντικές 
και συνηθισμένες ανάγκες αποθήκευσης στο γραφείο. Στη 
σειρά GALANT, όλες οι μονάδες διαθέτουν ενσωματωμένη 
διαχείριση καλωδιών και εξαερισμό, ώστε να διασφαλίσουν 
ότι ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός σας δε θα υπερθερμανθεί. Τα 
ντουλάπια HÄLLAN είναι σχεδιασμένα ως ξεχωριστές μονάδες, 
ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ή να αγοράσετε 
πολλά και να δημιουργήσετε τη σύνθεση που σας ταιριάζει. 
Έτσι, θα ξέρετε ακριβώς πού βρίσκεται κάθε ένα πράγμα, από 
την τσάντα σας και τον φορτιστή του υπολογιστή μέχρι τα 
σημαντικά χαρτιά. Οι περισσότερες αποθηκευτικές λύσεις 
BEKANT και IDÅSEN έχουν ροδάκια, ώστε να μπορείτε να 
αλλάξετε τον χώρο εργασίας σας σε κάτι άλλο όταν τελειώσετε. 
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την «έξυπνη» κλειδαριά 
ROTHULT για να διατηρήσετε τα σημαντικά πράγματα ασφαλή.

Δοκιμασμένες για να αντέχουν
Όλες οι μονάδες αποθήκευσης έχουν ελεγχθεί για 

επαγγελματική χρήση γραφείου και πληρούν τις προϋποθέσεις 
για ασφάλεια, ανθεκτικότητα και σταθερότητα, όπως έχουν 
τεθεί από τα παρακάτω πρότυπα: EN 14073, EN14074, ANSI/
BIFMA x5.9 και ISO-7170.
Αυτό σημαίνει ότι έχουν υποστεί έναν αριθμό από σκληρές 
δοκιμές. Για παράδειγμα, διασφαλίσαμε ότι οι επιφάνειες είναι 
πολύ ανθεκτικές στη φθορά και ότι όλα τα συρτάρια και οι 
συρόμενες πόρτες σύρονται ομαλά, ακόμα και μετά από πολλά 
χρόνια χρήσης. 

Σχεδιασμός
Αποθήκευση BEKANT και GALANT: Karl Malmvall, Eva Lilja 
Löwenhielm
HÄLLAN και IDÅSEN: Jon Karlsson 

Οδηγίες φροντίδας
Καθαρίστε με ένα διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού.

   
Μάθετε περισσότερα στο φυλλάδιο της εγγύησης.

BEKANT

HÄLLANIDÅSEN 

Η «έξυπνη» κλειδαριά ROTHULT σάς βοηθά 
να κλειδώσετε την αποθήκευση χωρίς κλειδί. 
Λειτουργεί με τις κάρτες που περιλαμβάνονται 
και/ή οποιοδήποτε κάρτα/smartphone που 
υποστηρίζει NFC/RFID.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ GALANT – ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
1 2 43

GALANT 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

BEKANT

HÄLLAN

IDÅSEN
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ BEKANT
Διαστάσεις: Πλάτος×Βάθος×Ύψος.

Συνδυάστε τη μονάδα αποθήκευσης με πόδια και την 
«έξυπνη» κλειδαριά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
ως βάση για παρουσιάσεις, καθώς διαθέτει άνοιγμα για 
διαχείριση καλωδίων. Διαστάσεις: 41×45×101 cm.

Αυτή η σύνθεση σε μαύρο πλέγμα 239€ (192.868.18)

Σύρετέ τη όπου τη χρειάζεστε. Μπορείτε επίσης να τη 
χρησιμοποιήσετε ως έπιπλο υποδοχής χάρη στην ευρύχωρη 
επιφάνεια εργασίας. 
Διαστάσεις: 61×45×101 cm.

Αυτή η σύνθεση σε λευκό πλέγμα 249€ (092.825.47)

Ιδανικό μέγεθος για χρήση κάτω από ένα γραφείο. Είναι 
κατάλληλη για να καθίσετε πάνω και μπορεί να μετατραπεί 
εύκολα σε ένα επιπλέον κάθισμα για τους καλεσμένους σας. 
Διαστάσεις: 41×45×61 cm.

Αυτή η σύνθεση σε λευκό πλέγμα 159€ (492.824.23)

Σύρετέ τη όπου τη χρειάζεστε και διατηρήστε ασφαλή τα 
προσωπικά σας αντικείμενα με την «έξυπνη» κλειδαριά 
ROTHULT. Έχει επίσης εγκριθεί ως κάθισμα για σύντομο 
χρονικό διάστημα, ώστε να είστε ήσυχοι αν έρθει κάποιος 
επισκέπτης.
Διαστάσεις: 41×45×61 cm.

Αυτή η σύνθεση σε μαύρο πλέγμα 189€ (892.868.05)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ BEKANT

Μία ολοκληρωμένη λύση αποθήκευσης, με ανοιχτή και κλειστή 
αποθήκευση.
Διαστάσεις: 320×45×120 cm.

Αυτή η σύνθεση σε λευκό 696€ (892.857.83)
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ IDÅSEN
Διαστάσεις: Πλάτος×Βάθος×Ύψος.

Αν μοιράζεστε τον χώρο αποθήκευσης με έναν συγκάτοικο 
ή με συναδέλφους στη δουλειά, μπορείτε να διατηρείτε τα 
προσωπικά σας αντικείμενα  ασφαλή στα συρτάρια με την 
κλειδαριά ROTHULT. Στον χώρο αποθήκευσης με τις πόρτες 
μπορείτε να διατηρείτε τα κοινά σας έγγραφα ή αντικείμενα.
Διαστάσεις: 80×47×119 cm.

Αυτή η σύνθεση σε μπλε χρώμα 269€ (592.872.03)

Σύρετέ τη όπου τη χρειάζεστε. Η «έξυπνη» κλειδαριά 
ROTHULT διατηρεί ασφαλή τα προσωπικά σας αντικείμενα. 
Διαστάσεις: 42×47×61 cm.

Αυτή η σύνθεση σε σκούρο γκρι χρώμα 149€ (192.872.76)

Μπορείτε να έχετε μία καλή εικόνα του περιεχομένου μέσα 
στα ντουλάπια και να προστατέψετε τα πράγματά σας από 
τη σκόνη με τις γυάλινες πόρτες. Δίνουν επίσης την ευκαιρία 
να δείξετε στους επισκέπτες τα πράγματα για τα οποία είστε 
περήφανοι. Είναι εγκεκριμένο για επαγγελματική χρήση, 
αλλά μπορεί να ταιριάζει τέλεια και στο σπίτι σας.
Διαστάσεις: 240x45x280 cm.

Αυτή η σύνθεση σε μπεζ χρώμα 698€ (2×803.609.51)

Μία ψηλή μονάδα με πολλά συρτάρια σημαίνει άφθονη 
αποθήκευση σε ελάχιστο χώρο δαπέδου. Η «έξυπνη» 
κλειδαριά ROTHULT διατηρεί ασφαλή τα προσωπικά σας 
αντικείμενα. 
Διαστάσεις: 45×47×172 cm.

Αυτή η σύνθεση σε μπεζ χρώμα 249€ (292.872.14)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ HÄLLAN
Διαστάσεις: Πλάτος×Βάθος×Ύψος.

HÄLLAN σύνθεση αποθήκευσης με πόρτες. Ιδανική 
σύνθεση για περιορισμένους χώρους στο σπίτι ή στο γραφείο 
σας. Μπορείτε να προσθέσετε νέα ντουλάπια όποτε θέλετε. 
Μπορούν να κλειδωθούν με κανονικά λουκέτα.
Διαστάσεις: 45×47×117 cm

Αυτή η σύνθεση σε λευκό χρώμα 89€ (792.493.28)

HÄLLAN σύνθεση αποθήκευσης με πόρτες. Ιδανική 
σύνθεση για περιορισμένους χώρους στο σπίτι ή στο γραφείο 
σας. Μπορείτε να προσθέσετε νέα ντουλάπια όποτε θέλετε. 
Μπορούν να κλειδωθούν με κανονικά λουκέτα.
Διαστάσεις: 45×47×167 cm

Αυτή η σύνθεση σε λευκό χρώμα 129€ (892.494.03)

HÄLLAN σύνθεση αποθήκευσης με πόρτες. Μία σύνθεση 
για να διατηρείτε τα πάντα σε τάξη στο σπίτι ή στο γραφείο 
σας. Μπορείτε να προσθέσετε νέα ντουλάπια όποτε θέλετε. 
Μπορούν να κλειδωθούν με κανονικά λουκέτα.
Διαστάσεις: 90×47×167 cm

Αυτή η σύνθεση σε λευκό χρώμα 258€ (992.495.20)

HÄLLAN σύνθεση αποθήκευσης με πόρτες. Ιδανική 
σύνθεση για περιορισμένους χώρους στο σπίτι ή στο γραφείο 
σας. Μπορείτε να προσθέσετε νέα ντουλάπια όποτε θέλετε. 
Μπορούν να κλειδωθούν με κανονικά λουκέτα.
Διαστάσεις: 45×47×142 cm

Αυτή η σύνθεση σε λευκό χρώμα 109€ (592.494.09)
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ HÄLLAN
Διαστάσεις: Πλάτος×Βάθος×Ύψος.

HÄLLAN σύνθεση αποθήκευσης με πόρτες. Μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε αυτή τη σύνθεση στο γραφείο ή στο 
σπίτι σας για να φυλάξετε τα προσωπικά σας αντικείμενα 
ή τους φακέλους και τα σημαντικά έγγραφα. Μπορείτε να 
προσθέσετε νέα ντουλάπια όποτε θέλετε. Μπορούν να 
κλειδωθούν με κανονικά λουκέτα.
Διαστάσεις: 90×47×167 cm

Αυτή η σύνθεση σε λευκό χρώμα 258€ (192.494.06) 

HÄLLAN σύνθεση αποθήκευσης με πόρτες. Ιδανική 
σύνθεση για περιορισμένους χώρους στο σπίτι ή στο γραφείο 
σας. Μπορείτε να προσθέσετε νέα ντουλάπια όποτε θέλετε. 
Μπορούν να κλειδωθούν με κανονικά λουκέτα.
Διαστάσεις: 45×47×167 cm

Αυτή η σύνθεση σε λευκό χρώμα 129€ (492.493.96)

HÄLLAN σύνθεση αποθήκευσης με πόρτες. Όλα σε ένα 
μέρος. Κλειδώστε τις τσάντες, τα πορτοφόλια και τα χαρτιά με 
λουκέτα και διατηρήστε τα ασφαλή. Μπορείτε να προσθέσετε 
νέα ντουλάπια όποτε θέλετε.
Διαστάσεις: 90×47×167 cm

Αυτή η σύνθεση σε λευκό χρώμα 258€ (892.493.99)
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

GALANT
Συρταριέρα 80×80 cm, Β45 cm.

Όψη λευκής βελανιδιάς 703.651.57 399€
Λευκό 903.651.61 399€
Όψη μελιάς σε μαύρο χρώμα 303.651.59 399€

GALANT ντουλάπι με συρόμενες πόρτες 160×120 cm, 
Β45 cm. Μέγ. φορτίο ανά ράφι 30 kg. Μπορεί να 
συνδυαστεί με τη συμπληρωματική μονάδα GALANT 
160×80 cm.

Όψη λευκής βελανιδιάς 803.651.33 499€
Λευκό 303.651.35 499€
Όψη μελιάς σε μαύρο χρώμα 203.651.31 499€

GALANT ντουλάπι με πόρτες 80×120 cm, Β45 cm. Μέγ. 
φορτίο ανά ράφι 30 kg. Το ενσωματωμένο φρένο κάνει 
τις πόρτες να κλείνουν αθόρυβα και μαλακά. Μπορεί 
να συνδυαστεί με τη συμπληρωματική μονάδα GALANT 
80×80 cm.

Όψη λευκής βελανιδιάς 903.651.37 199€
Λευκό 103.651.41 199€
Όψη μελιάς σε μαύρο χρώμα 503.651.39 199€

GALANT συρταριέρα με ροδάκια 45×55 cm, Β60
cm. Συρτάρια με ενσωματωμένα φρένα για αθόρυβο
και μαλακό κλείσιμο.
Όψη λευκής βελανιδιάς 803.651.52 169€
Λευκό 103.651.55 169€
Όψη μελιάς σε μαύρο χρώμα 603.651.53 169€

HÄLLAN
HÄLLAN ντουλάπι 45×50 cm, Β47 cm. Μπορείτε να 
συνδυάσετε αυτά τα ντουλάπια όπως σας αρέσει και να 
δημιουργήσετε τη λύση που χρειάζεστε στο γραφείο ή 
στο σπίτι. Επιλέξτε διαφορετικά μεγέθη και αποθηκεύστε 
τα πάντα, από κλειδιά μέχρι τσάντες. Συμπληρώνεται με 
τα πόδια HÄLLAN.

Λευκό 503.637.29 40€

HÄLLAN ντουλάπι 45×75 cm, Β47 cm. Μπορείτε να 
συνδυάσετε αυτά τα ντουλάπια όπως σας αρέσει και να 
δημιουργήσετε τη λύση που χρειάζεστε στο γραφείο ή 
στο σπίτι. Επιλέξτε διαφορετικά μεγέθη και αποθηκεύστε 
τα πάντα, από κλειδιά μέχρι τσάντες. Συμπληρώνεται με 
τα πόδια HÄLLAN.

Λευκό 403.636.21 60€

HÄLLAN πόδια 45×28 cm, Β2 cm.

Λευκό 103.636.32 9€

BEKANT
BEKANT μονάδα αποθήκευσης 41×61 cm, Β45 cm. 
Συμπληρώνεται με ροδάκια ή πόδια BEKANT. Μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ένα επιπλέον κάθισμα για 
σύντομο χρονικό διάστημα.

Πλέγμα/λευκό 903.629.83 149€
Πλέγμα/μαύρο 503.629.99 149€ 

BEKANT μονάδα αποθήκευσης 41×101 cm, Β45 cm. 
Συμπληρώνεται με ροδάκια ή πόδια BEKANT. Μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί για παρουσιάσεις ή σύντομες 
συναντήσεις καθώς διαθέτει έξοδο καλωδίων πίσω από 
το ράφι και το συρτάρι.

Πλέγμα/λευκό 403.629.85 209€
Πλέγμα/μαύρο 503.630.03 209€ 

BEKANT μονάδα αποθήκευσης 61×101 cm, Β45 cm. 
Συμπληρώνεται με ροδάκια ή πόδια BEKANT. Μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί ως έπιπλο υποδοχής χάρη 
στην ευρύχωρη επιφάνειά του.

Πλέγμα/λευκό 703.629.84 229€
Πλέγμα/μαύρο 803.630.06 229€ 

BEKANT ροδάκια 4 τεμ., Ø8 cm. 

Λευκό 203.724.57 20€
Μαύρο 903.724.54 20€

BEKANT ραφιέρα 121×134 cm, Β45 cm. 

Λευκό 603.735.01 329€
Μαύρο 103.734.95 329€

BEKANT πόδια 4 τεμ., 12 cm. 

Λευκό 803.724.64 10€

Μαύρο 403.724.61 10€

IDÅSEN
IDÅSEN συρταριέρα με ροδάκια 42×61 cm, Β47 cm. 
Μπορείτε να τη σύρετε όπου τη χρειάζεστε χάρη στα 
ροδάκια.

Μπεζ 103.207.27 129€
Σκούρο γκρι 303.609.82 129€
Χρυσό-καφέ 503.979.13 129€

IDÅSEN ντουλάπι με πόρτες και συρτάρια 80×119 cm, 
Β47 cm. Πρέπει να στερεωθεί στον τοίχο. 

Μπεζ 303.207.26 249€
Μπλε 403.609.72 249€

IDÅSEN ψηλό ντουλάπι με πόρτες και συρτάρια 
45×172 cm, Β47 cm. Πρέπει να στερεωθεί στον τοίχο.

Μπεζ 503.207.25 229€
Μπλε 303.609.77 229€

IDÅSEN ντουλάπι με γυάλινες πόρτες 120×140cm, 
Β45 cm. Πρέπει να στερεωθεί στον τοίχο.

Μπεζ 803.609.51 349€
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ROTHULT «έξυπνη» κλειδαριά, 1 τεμ. Εγκαταστήστε την 
«έξυπνη» κλειδαριά στη μονάδα αποθήκευσης IDÅSEN 
ή BEKANT και διατηρήστε τα πράγματά σας ασφαλή. 
Περιλαμβάνονται 2 κλειδιά πασπαρτού.

Λευκό 003.597.39 20€

KVISSLE θήκη για επιστολές. Η επένδυση από
φελλό στο κάτω μέρος κρατά τα χαρτιά στη θέση τους.
Τα συρόμενα ράφια σάς διευκολύνουν να βρείτε τα
χαρτιά σας. Μπορείτε επίσης να γυρίσετε τη θήκη στο
πλάι και να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τα χαρτιά
σας κάθετα.

Λευκό 701.980.31 24,99€

KVISSLE θήκη για περιοδικά, σετ 2 τεμ. Διαθέτει μία 
εγκοπή που σας διευκολύνει να τη σύρετε έξω και να τη 
σηκώσετε.

Λευκό 602.039.57 14,99€

KVISSLE εξάρτημα αποθήκευσης εγγράφων. Μπορείτε 
να κρεμάσετε το εξάρτημα αποθήκευσης
εγγράφων KVISSLE στον τοίχο, στο πλάι των μονάδων
αποθήκευσης GALANT (ντουλάπια με συρόμενες
πόρτες, με συρόμενη πόρτα σε ρολό και ντουλάπι
για αρχεία, ραφιέρες, συμπληρωματικές μονάδες και
συρταριέρες) ή να το τοποθετήσετε οριζόντια στο πάνω
συρτάρι της συρταριέρας με ροδάκια GALANT (45×55).
Τα διαφορετικά υλικά τοίχου απαιτούν διαφορετικούς
τύπους εξαρτημάτων στερέωσης. Χρησιμοποιήστε
εξαρτήματα στερέωσης κατάλληλα για τους τοίχους
του σπιτιού σας. Πωλούνται χωριστά.

Λευκό 901.980.30 19,99€

SUMMERA κρεμαστός φάκελος, 16 τεμ. Κατάλληλο
για χαρτιά μεγέθους A4.

Σχέδια 202.522.66 9,99€

SUMMERA ένθετο συρταριού με 6 τμήματα,
44×37 cm, Υ3 cm. Τα ένθετα συρταριών οργανώνουν
τα πολλά, μικρά αντικείμενα που βρίσκονται στα
μεγάλα συρτάρια.

Ανθρακί 202.224.58 5,99€
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ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Βρείτε την καρέκλα που σας ταιριάζει
Διαθέτουμε άνετες καρέκλες γραφείου για όλες τις ανάγκες
σας, από περιστρεφόμενες καρέκλες για το γραφείο σας
μέχρι καρέκλες συνεδρίου και επισκέπτη. Όλα αυτά, σε
πολλά διαφορετικά στιλ, χρώματα και υλικά, ώστε να
μπορείτε να βρείτε αυτό που ταιριάζει σε εσάς και στη
διακόσμηση του γραφείου σας.

Οι περιστρεφόμενες καρέκλες μας διαθέτουν από απλές μέχρι 
προηγμένες λειτουργίες. Για να κάνετε τη σωστή επιλογή, 
αρχικά σκεφτείτε τις δραστηριότητές σας και πόσο χρόνο θα 
παραμένετε καθισμένοι. Αν δουλεύετε πολλές ώρες, μπορεί 
να χρειάζεστε μία καρέκλα με περισσότερες λειτουργίες, ώστε 
να σας βοηθά να αλλάζετε τη στάση του σώματός σας. Έχετε 
μήπως ιδιαίτερες ανάγκες, όπως για παράδειγμα, θέλετε 
στήριγμα για την πλάτη, τα χέρια και τους ώμους σας; Τι στιλ 
σας αρέσει; Αφήστε τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις να 
σας καθοδηγήσουν να βρείτε την ιδανική καρέκλα για εσάς. 

Αντέχουν τη σκληρή δουλειά 
Οι επαγγελματικές καρέκλες γραφείου μας έχουν ελεγχθεί 
για επαγγελματική χρήση στο γραφείο και πληρούν τις 
προϋποθέσεις για ασφάλεια, ανθεκτικότητα και σταθερότητα, 
όπως έχουν τεθεί από τα ακόλουθα πρότυπα: EN 1335-2 
και ANSI/BIFMA x5.1 για τις καρέκλες γραφείου και EN1022, 
EN15373 και ANSI/BIFMA x5.1 για τις καρέκλες συνεδρίου.

Αυτό σημαίνει ότι υποβάλαμε τις καρέκλες σε πολλές
διαφορετικές δοκιμές και σκληρές προκλήσεις. Για
παράδειγμα, δημιουργήσαμε τις διαστάσεις τους με βάση
τόσο τα ευρωπαϊκά, όσο και τα αμερικανικά πρότυπα
μέτρησης, τις υποβάλαμε σε βαριά φορτία και ελέγξαμε την
ανθεκτικότητα κάθε τμήματος, μέχρι και 300.000 φορές.
Κάναμε όλα τα παραπάνω, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα
είναι άνετες, ασφαλείς και ότι θα αντέχουν τις πολλές ώρες
εργασίας, για πολλά χρόνια.

Μάθετε περισσότερα στο φυλλάδιο της εγγύησης. 
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

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.

1

2

3

4

5

6

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.
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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.

Ρυθμιζόμενα μπράτσα σε ύψος
και βάθος: Προσαρμόστε τα ώστε να
ανακουφίσετε την ένταση από τα χέρια
και τους ώμους 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.

ΡΟΔΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ

  

MARKUS περιστρεφόμενη καρέκλα. Κάθισμα 
Π53×Β47 cm. Μέγ. φορτίο 110 kg. Ρυθμιζόμενο ύψος 
46–57 cm. Το πλέγμα της πλάτης επιτρέπει στον αέρα να 
περάσει, ώστε να αερίζεται η πλάτη σας όταν κάθεστε 
για πολλή ώρα. 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€

   

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€

   

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€

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€

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€

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€



ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

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€

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€

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/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 591.749.65 119€
GUNNARED μπεζ/λευκό 592.522.94 119€
GUNNARED μπλε/μαύρο 291.749.76 119€
GUNNARED μπλε/λευκό 592.523.07 119€

GUNNARED σκούρο γκρι/μαύρο 191.749.72 119€

GUNNARED σκούρο γκρι/λευκό 492.522.75 119€

GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ/
μαύρο 592.610.00 119€

GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ/λευκό 892.523.39 119€

  

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 991.750.53 129€

GUNNARED μπεζ/λευκό 092.523.43 129€

GUNNARED μπλε/μαύρο 291.751.17 129€

GUNNARED μπλε/λευκό 192.523.47 129€

GUNNARED σκούρο γκρι/μαύρο 991.750.67 129€

GUNNARED σκούρο γκρι/λευκό 392.523.51 129€
GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ/
μαύρο 692.611.51 129€

GUNNARED ανοιχτό καφέ-ροζ/λευκό 692.523.59 129€

  

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€

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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€

FIXA αυτοκόλλητα προστατευτικά, σετ 20 τεμ.
Προστατεύει την από κάτω επιφάνεια από τη φθορά και 
τα γδαρσίματα. 

004.311.51 0,79€
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κερδίστε χρόνο με την υπηρεσία 
Συλλογής & μεταφοράς! Συλλέγουμε τα 
έπιπλα που θέλετε να αγοράσετε από 
τον χώρο επίπλων Self Serve και τα 
μεταφέρουμε στον χώρο που θέλετε με 
μία μικρή επιπλέον χρέωση.

Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας 
έχουν σχεδιαστεί και συσκευαστεί, 
ώστε να μπορείτε να τα μεταφέρετε 
στο σπίτι μόνοι σας. Αλλά αν 
προτιμάτε, μπορεί να το αναλάβει η 
συνεργαζόμενη εταιρία μεταφορών 
που θα παραδώσει τις αγορές σας 
με μια μικρή επιπλέον χρέωση 
ανεξαρτήτως ορόφου.

Τα προϊόντα ΙΚΕΑ είναι 
σχεδιασμένα για να μπορείτε να τα 
συναρμολογήσετε εύκολα μόνοι σας. 
Ωστόσο, αν θέλετε, μπορούμε να 
σας βοηθήσουμε. Η συνεργαζόμενη 
εταιρία συναρμολόγησης μπορεί να 
αναλάβει αυτή την εργασία για σας, με 
μια επιπλέον χρέωση. 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προσφέρουμε ευέλικτους τρόπους 
πληρωμής για να αρχίσετε σήμερα την 
επίπλωση του σπιτιού σας, χωρίς να 
χρειάζεται να πληρώσετε αμέσως.

Η ΙΚΕΑ σάς προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες για να σας βοηθήσει, από τη μεταφορά των αγορών σας μέχρι τη συναρμολόγησή 
τους, με μία μικρή επιπλέον χρέωση. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα μόνοι σας εξοικονομώντας χρήματα ή να το αφήσετε πάνω μας 
και εσείς απλώς να χαλαρώσετε!

Δείτε περισσότερα στο www.IKEA.gr


