Ръководство за закупуване

Работни столове

За повече информация
прочетете гаранционната
карта на VOLMAR, MARKUS,
TROLLBERGET, LÅNGFJÄLL,
HATTEFJÄLL, FJÄLLBERGET,
ALEFJÄLL, JÄRVFJÄLLET и
FLINTAN.

Работен стол по мярка
Изборът на подходящ работен стол е лесен, ако знаете от какво
се нуждаете. Помислете с какви дейности ще се занимавате,
докато сте седнали - работа на компютър, рисуване, изчисляване
на сметки? Колко време ще сте седнали? Базов модел стол с
регулираща се височина осигурява нужния комфорт за кратки
периоди. Но за пълен работен ден ще ви е нужно регулиране на
повече нива, за да сменяте седящата позиция. Нуждаете ли се от
разтоварване на гърба или от повече опора за ръцете и раменете?
Какъв стил харесвате? Нека отговорите на тези въпроси ви доведат
до идеалния за вас работен стол.
Може да издържа на тежки работни дни
Столът, който е одобрен за офис употреба, отговаря на високите
изисквания за ергономичност, стабилност и здравина. Ние знаем
това, тъй като правим много различни тестове и даваме трудни
предизвикателства на нашите столове. Например, размерите им
отговарят на европейските и американски изисквания, подлагани
са на тежки натоварвания, тествана е издръжливостта на всяка
част - до 300 000 пъти. Направихме всичко това, за да сме сигурни,
че те ще бъдат комфортни за седене, безопасни за ползване и
способни да издържат дълги години при пълно работно време.

Възможни са разлики в предлагания асортимент, цени и наличности в различните
търговски обекти – магазини ИКЕА, Центрове за поръчки ИКЕА и онлайн магазин ИКЕА.
За допълнителна и най-актуална информация се обърнете към сътрудник или проверете на ikea.bg.
ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки.
ИКЕА България си запазва правото да прави промени в съдържанието и цените.

Добре е да знаете

Човешкото тяло е създадено да се движи, така че в
най-добрия случай, работното ви място трябва да ви
предоставя избор да седите, да сте изправени или да се
облягате, позволявайки ви да сменяте често позициите си.
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В СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ

В ОБЛЕГНАТО ПОЛОЖЕНИЕ

Когато използвате бюро с регулиране на височината,
можете да имате опора в позиция между седнало и
изправено положение.

1. Би трябвало да можете да си разтягате краката под
бюрото и да се въртите на 90° в ляво и в дясно. Бедрата
и коленете трябва да са под ъгъл 95-100° със стъпалата
ви на земята. Делите ли стола си с други хора? Седалката
с регулираща се височина позволява на всички да седят
удобно.

• Осигурява свобода на движенията в долната и горната
част на тялото.
• Активира и укрепва вътрешните мускули на тялото.
• По този начин позата ви е открита и подобрява
кръвообращението, и метаболизма.

2. Няма значение дали сте нисък или висок. Със седалка с
регулираща се дълбочина или регулираща се облегалка
вие можете да опитате различни позиции и да откриете
точната опора, от която краката или гърбът ви се
нуждаят.

В ИЗПРАВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

3. Стол с механизъм за накланяне прави по-лесно
сменянето на седящата позиция, независимо дали
функцията за накланяне е за седалката, облегалката или
за двете.

Не забравяйте да сте изправени. Смяната на позицията
от седнало в изправено положение благоприятства
кръвообръщението и продуктивността. Разгледайте
нашите бюра с регулируема височина, тъй като те са
подходящи за смяна на позициите измежду седнала,
облегната и правостояща.

4. Кръстът е мястото, където обикновено чувстваме
първата умора. Стол с вградена възглавничка за кръста
ви дава опора и намалява напрежението върху гърба ви.
5. Подлакътниците намаляват напрежението върху ръцете
и рамената. Ако подлакътниците са регулируеми е дори
по-лесно да намалите напрежението, независимо от
това колко сте висок. Все пак, подлакътниците не бива да
пречат при придърпване на стола към бюрото, нито да
ограничават естествени движения.
6. Когато сте пред бюрото повече време, ще се почувствате
добре, ако се излегнете назад и смените позицията за
момент. С облегалка за глава на стола ви вашата глава и
врат също ще получат малко заслужен релакс.
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Добре е да знаете

Седалка с регулираща се височина; за
комфортна седяща поза независимо от
височината на тялото.

Регулируем люлеещ механизъм;
увеличава или намалява
съпротивлението, за да пасне на
движенията и тежестта ви.

Седалка с регулираща се дълбочина;
лесно се настройва за по-голяма опора за
бедрата и гърба ви.

Синхронизирана функция за
накланяне; в седалката и облегалката;
столът следва движенията ви, когато се
навеждате напред и назад.

Облегалка с регулираща се височина;
дава опора на лумбалните прешлени и
намалява напрежението в гърба ви.

Механизмът за компенсиране на
тежестта автоматично намира найподходящото накланяне на стола, за да
открие тялото ви, когато се облягате
Регулируеми по ширина
подлакътници; регулирайте ширината,
спрямо вашите нужди.

Заключващ се механизъм за
накланяне за увеличена стабилност в
различни седящи позиции.

Регулируеми по височина и ширина
подлакътници; регулирайте, за да
намалите напрежението върху ръцете и
раменете си.

Заключващи се колелца

Работните столове трябва да имат стабилна позиция и
да не могат да се задвижват сами. Затова им поставяме
заключващи се колелца. Колелцата са с вграден спирачен
механизъм, който е чувствителен на натиск, така че
да се задвижват с лекота, когато седите на стола и да
се заключват, когато станете от него. Въпреки, че са
неподвижни, когато са заключени, все пак могат да се
плъзгат на подовата настилка, ако бутнете стола.
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Всички елементи и цени
ВЪРТЯЩИ СЕ СТОЛОВЕ

LÅNGFJÄLL въртящ се стол, 5 крака с колелца. Седалка
Ш53×Д41 см. Макс. тегло 110 кг. Удобен офис стол с леко
извити линии, акцент върху зашити детайли и лесен
за употреба механизъм, скрит под седалката, за да се
подчертае дизайна.

FLINTAN въртящ се стол. Седалка Ш47×Д48 cм.
Макс. тегло 110 кг. Регулируема височина 47–60 cм.
Може да бъде допълнен с подлакътници NOMINELL.
Самонагласяне наклона на облегалката. Колелца с
гумено покритие; плъзгат се гладко на всеки вид подова
настилка. Дизайнер: Хенрик Пройц.
VIssle черно

203.368.41

99лв

VIssle сиво

203.368.36

99лв

NOMINELL чифт подлакътници. Облекчава
напрежението в ръцете и раменете. Подходящи за
въртящ се стол FLINTAN.
Черно

902.002.69

49,90лв.

MARKUS въртящ се стол. Седалка Ш53×Д47 см. Макс.
тегло 110 кг. Регулируема височина 48–57 см. Този стол
е тестван и удобрен за употреба в офиса.Колелца с
гумено покритие; плъзгат се гладко на всеки вид подова
настилка. Дизайн: Хенрик Пройц.
Glose черно

401.031.00

359лв.

Vissle тъмносиво

702.611.50

299лв.

Gunзnared бежово/черно

891.775.66

249лв.

Gunnared бежово/бяло

192.523.66

249лв.

Gunnared синьо/черно

191.775.79

249лв.

Gunnared синьо/бяло

492.523.79

249лв.

Gunnared кафяво-червено/черно 891.775.85

249лв.

Gunnared кафяво-червено/бяло

691.776.09

249лв.

Gunnared тъмносиво/черно

291.775.74

249лв.

Gunnared тъмносиво/бяло

492.523.84

249лв.

Gunnared светлокафяво-розово/
192.610.78
черно

249лв.

Gunnared светлокафяво-розово/
492.523.98
бяло

249лв.

Gunnared светлозелено/черно

091.775.89

249лв.

Gunnared светлозелено/бяло

392.523.94

249лв.

Gunnared жълто/черно

291.775.93

249лв.

Gunnared жълто/бяло

791.776.23

249лв.

LÅNGFJÄLL въртящ се стол с висока облегалка, 5 крака
с колелца. Седалка Ш53×Д41 см. Макс. тегло 110 кг. Удобен
офис стол с леко извити линии, акцент върху зашити
детайли и лесен за употреба механизъм, скрит под
седалката, за да се подчертае дизайна.

ALEFJÄLL въртящ се стол. Седалка Ш51×Д42 см. Макс.
тегло 110 кг. Регулируема височина 45-56 см. Ергономичен
офис стол с традиционен външен вид.
Glose черно

703.674.58

489лв.

Gunnared бежово/черно

491.776.29

289лв.

Grann бежово

503.086.86

489лв.

Grann златистокафяво

404.199.82

489лв.

Gunnared бежово/бяло

092.524.80

289лв.

Gunnared синьо/черно

891.776.65

289лв.

Gunnared синьо/бяло

292.525.11

289лв.

Gunnared кафяво-червено/черно 091.776.69

289лв.

Gunnared кафяво-червено/бяло

891.777.74

289лв.

Gunnared тъмносиво/черно

791.776.42

289лв.

Gunnared тъмносиво/бяло

392.525.15

289лв.

Gunnared светлокафяво-розово/
792.610.99
черно

289лв.

Gunnared светлокафяво-розово/
992.525.41
бяло

289лв.

Gunnared светлозелено/черно

091.777.54

289лв.

Gunnared светлозелено/бяло

592.525.19

289лв.

Gunnared жълто/черно

391.777.57

289лв.

Gunnared жълто/бяло

591.778.55

289лв.

JÄRVFJÄLLET въртящ се стол. Седалка Ш52×Д46 см. Макс.
тегло 110 кг. Регулируема височина 45–56 см. Мрежестият
материал на облегалката пропуска въздух до гърба ви,
когато седите дълго време.
Можете да регулирате опората за кръста и дълбочината
на седалката, спрямо тялото ви.
Gunnared тъмносиво

303.635.94

259лв.

Gunnared бежаво

704.199.52

259лв.

Gunnared синьо

203.635.99

259лв.

Glose черно

903.635.53

299лв

LÅNGFJÄLL чифт подлакътници. Облекчава
напрежението в ръцете и раменете. Подходящи за
въртящ се стол LÅNGFJÄLL.

JÄRVFJÄLLET чифт подлакътници. Облекчава
напрежението в ръцете и раменете. Подходящи за
въртящи се столове JÄRVFJÄLLET.
Бяло
Черно

204.294.30
103.086.69

50лв.
50лв.

003.086.84

299лв.

Gunnared сиво

103.413.34

299лв.

Gunnared светлокафяво-розово

203.413.43

299лв.

SMIDIG черно

004.283.18

529лв

004.294.206 49,90лв.

40лв.

203.394.20

79,90лв

MILLBERGET въртящ се стол. Седалка Ш52×Д45 cм.
Макс. тегло 110 кг. Регулируема височина 45-58 cм.
Регулируемият наклон на облегалката ви позволява да я
настоите според вашите движения и тегло.

49,90лв.

303.413.47

Черно

40лв.

703.205.69

Bomstad черно

HATTEFJÄLL чифт подлакътници. Облекчава
напрежението в ръцете и раменете. Подходящи за
въртящ се стол HATTEFJÄLL.
Бяло

503.205.65

Бяло

RENBERGET въртящ се стол. Седалка Ш49×Д42 cм.
Макс. тегло 110 кг. Регулируема височина 45-57cм.
Регулируемият наклон на облегалката ви позволява да я
настоите според вашите движения и тегло.

HATTEFJÄLL въртящ се стол. Седалка Ш50×Д40 см. Макс.
тегло 110 кг. Регулируема височина 41-52 см. Ергономичен
офис стол с леко извити линии.
Gunnared бежово

Черно
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Bomstad черно

903.394.12

139лв

Kimstad бяло

203.394.15

139лв

Всички елементи и цени
LIDKULLEN active sit/stand support. Макс. тегло 110 кг.
Регулируема височина 59–81 cм. Помага ви да седите
активно благодарение на механизма за накланяне, вграден
в седалката.

LILLHÖJDEN въртящ се стол. Седалка Ш44×Д44 см. Макс.
тегло 110 кг. Колелца с гумено покритие; плъзгат се гладко
на всеки вид подова настилка.
Idemo черно

102.214.02

119лв.

Blekinge бяло

402.387.12

119лв.

504.029.95

199лв.

Черно

804.029.94

199лв.

Vissle сиво

302.800.04

199лв.

793.318.65

159лв

004.183.76

159лв

Черно/Vissle черно

303.499.56

99,90лв.

Бяло/Vissle сиво

903.097.21

99,90лв.

TROLLBERGET работен стол за сядане/стоене. Макс.
тегло 110 кг. Регулируема височина 66–80 cм.
Помага ви да седите активно благодарение на механизма
за накланяне, вграден в седалката.

LOBERGET/BLYSKÄR въртящ се стол.
Седалка Ш44×Д43 cм. Регулируема височина 43-54 cм.
Колелцата са проектирани за меки подожи настилки..
Бяло

304.457.74

Gunnared бежаво

NILSERIK опорна седалка. Седалка с диаметър 35 cм.
Макс. тегло 110 кг. Регулируема височина 51–71 cм. Помага
ви да намерите удобна позиция за сядане.

SKRUVSTA въртящ се стол. Седалка Ш48×Д45 см. Макс.
тегло 110 кг. Регулируема височина 47–55 cм. Към стола са
включени колелца и крака. Колелца с гумено покритие;
плъзгат се гладко на всеки вид подова настилка.
Бяло

Gunnared тъмносиво

59,90лв

Черно

803.793.47

179лв.

Бежово

003.882.61

179лв.

KULLABERG въртящ се стол. Седалка Ш42×Д39 cм.
Макс. тегло 110 кг. Регулируема височина 44-55 cм.
Регулиращите се крака осигуряват стабилност дори при
неравен под.

ELDBERGET/BLYSKÄR въртящ се стол.
Седалка Ш44×Д43 cм. Регулируема височина 43-54 cм.
Колелцата са проектирани за меки подожи настилки..
Бежово/черно

693.318.56

79,90лв

Черно

903.255.18

99,90лв

Сиво/черно

593.318.47

79,90лв

Бор/черно

103.203.41

99,90лв

JULES детски стол. Седалка Ш35×Д32 cм. Макс. тегло 50
кг. Регулируема височина 38–50 cm.
Колелцата са предназначени за меки подови
настилки. Дизайн: Николай Уиг Хансен.
Бяло

392.077.16

59,90лв.

Синьо/бяло

292.077.12

69,90лв.

BLECKBERGET въртящ се стол. Седалка Ш47×Д45 cm.
Макс. тегло 110 кг. Регулируема височина 47-59 cм.
Висококачествената плътна пяна ще поддържа стола
удобен за много години напред. Дизайн: Франсис Kаюете.

KULLABERG табуретка. Макс. тегло 110 кг. Регулируема
височина 46-69 cм. Седалката е проектирана да не се
върти, благодарение на това вие по-лесно можете да
регулирате височината на табуретката, като намерите
удобната за вас дупка.
Дизайн: Сара Фейгър
Черно

503.636.49

59,90лв

Бор/черно

103.636.51

59,90лв.
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Бежаво

603.086.76

79,90лв

Сиво

103.900.08

79,90лв

Тъмно чержено

604.645.20

79,90лв

ALL PARTS
Всички
елементи
AND PRICES
и цени
ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛОВЕ И КОНФЕРЕНТНИ
СТОЛОВЕ
LÅNGFJÄLL въртящ се стол с висока облегалка, 4 крака.
Седалка Ш53×Д41 cм. Макс. тегло 110 кг. Посетителски стол с
леко извити линии, акцент върху зашити детайли и лесен
за употреба механизъм, скрит под седалката, за да се
подчертае дизайна.

FJÄLLBERGET конферентен стол. Седалка Ш42×Д40 cм.
Макс. тегло 110 кг. Регулируема височина 43–56 cм.
Облегалката от извито, огънато дърво и подлакътниците са
и удобни и стилни.
Фурнир избелен дъб/
Gunnared светлобежово
Фурнир черен ясен/
Gunnared тъмносиво

803.964.22
004.852.43

299лв.
299лв

FJÄLLBERGET конферентен стол, 5 крака с колелца.
Седалка Ш42×Д40 cм. Макс. тегло 110 кг. Регулируема
височина 43–56 cм. Облегалката от извито, огънато
дърво и подлакътниците са и удобни и стилни.
Фурнир черен дъб/
Gunnared тъмносиво

203.964.20

299лв.

Фурнир избелен дъб/
Gunnared бежово

204.852.42

299лв.

STOLJAN конферентен стол – седалка от памук
с полиуретаново покритие/полиестер. Седалка
Ш44×Д44×В46 cм. Макс. тегло 110 кг. Столовете са
стифиращи се и спестяват пространство, когато не се
използват. Най-много 7 стола могат да бъдат поставени
един върху друг.
Черно

099.074.51

69,90лв.

Бяло

899.074.52

69,90лв.

202.927.76

98,90лв

Черно/бяло

793.030.99

98,90лв

239лв.

Gunnared синьо/черно

291.751.17

239лв.

Gunnared синьо/бяло

192.523.47

239лв.

Gunnared тъмносиво/черно

991.750.67

239лв.

Gunnared тъмносиво/бяло

392.523.51

239лв.

Gunnared светлокафяв-/черно

692.611.51

239лв.

Gunnared светлокафяв-/бяло

692.523.59

239лв.

Gunnared светлозелено/черно

091.752.41

239лв.

Gunnared светлозелено/бяло

492.523.55

239лв.

448.811.00

Черно

LÅNGFJÄLL въртящ се стол, 4 крака. Седалка Ш53×Д41 cм.
Макс. тегло 110 кг. Посетителски стол с леко извити линии,
акцент върху зашити детайли и лесен за употреба
механизъм, скрит под седалката, за да се подчертае
дизайна.
591.749.65

199лв.

Gunnared бежово/бяло

592.522.94

199лв.

Gunnared синьо/черно

291.749.76

199лв.

Gunnared синьо/бяло

592.523.07

199лв.

Gunnared тъмносиво/черно

191.749.72

199лв.

Gunnared тъмносиво/бяло

492.522.75

199лв.

Gunnared светлокафяво-розово/
592.610.00
черно

199лв.

Gunnared светлокафяво-розово/
892.523.39
бяло

199лв.

Gunnared светлозелено/черно

391.749.85

199лв.

Gunnared светлозелено/бяло

792.523.11

199лв.

402.409.89

19,90лв.

PYNTEN подложка за сядане Ш41×Д43 cм. Ушита да пасва
идеално на въртящи се столове LOBERGET и ELDBERGET
Мека и удобна,придава на стаята топлина и уют
Тъмносиво

Gunnared бежово/черно

39,90лв.

DAGOTTO подложка за крака. Ш38xД49xВ15 cм.
Тази подложка за крака ще ви помогне да седите на
бюрото си в позиция, която ви предразполага за работа и
ще облекчи напрежението върху краката, гърба и врата
ви.

SVENBERTIL/BALSBERGET въртящ се стол.
Седалка Ш45×Д47 cм. Макс. тегло 110 кг. . Регулируема
височина 40-50 cм.
593.031.23

239лв.

092.523.43

KOLON протектор за под. 120×100 cм. Подходящ за
повечето типове подови настилки и гладко тъкани
килими. Не е подходящ за коркови или топли подови
настилки. Ако протектора за под се остави за дълго
време без да се мърда, може да се формира вакуум, който
да предизвика щети на пода ви. Поради тази причина
повдигайте протектора на равни интервали, за се
вентилира.

29,90лв.

Бяло

991.750.53

Gunnared бежово/бяло

АКСЕСОАРИ

MOLTE стол за бюро. Седалка Ш39×Д36 cм. Макс. тегло
110 кг. Столът лесно може да се настрой на 4 различни
височини - 41,45,48 и 51 см. Дизайн: Лике фон Шанц.
Сиво

Gunnared бежово/черно

6

304.732.05

12,99лв

Има моменти, когато просто нямаме време или енергия. Когато ни е нужна малко
помощ. Затова предлагаме допълнителни услуги, като събиране на стоки, доставка
и монтаж. Вижте повече на последната страница на това ръководство или на www.
IKEA.bg.

СЪБИРАНЕ НА МЕБЕЛИ И ДОСТАВКА
Запишете желаните артикули в списъка си с покупки и оставете
търсенето и транспорта на нас – ще ги вземем от Залата за
самообслужване и наш партньор ще достави всичко директно до
дома или офиса ви.

ДОСТАВКА ДО ДОМА
Повечето от продуктите ни са с дизайн и опаковка, които
ви позволяват да ги отнесете лесно вкъщи сами. Но ако
предпочитате, можем да препоръчаме наш партньор, който да
достави покупките ви директно до дома или офиса.

МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ
Стоките на ИКЕА са предназначени за самостоятелен монтаж
– по този начин спестявате най-много. Но можем и да
препоръчаме наш партньор, който да сглоби покупките за
дома или офиса ви.

ФИНАНСОВА УСЛУГА
В магазин ИКЕА може да закупите желаните от вас продукти на
изплащане на равни месечни вноски при изгодни условия.
Започнете да обзавеждате своя дом-мечта още от днес.
Повече информация можете да получите в зона Финансова услуга.
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Можете и сами.
Но можем и ние!

