AVROPSPRISLISTA
OMRÅDE ARBETSSTOLAR

Kontakter
För att kunna handla Arbetsstolar och tillbehör på Möbler 2013 avtalet krävs att man har
ansökt om och kopplat ett unikt IKEA BUSINESS kundnummer till avtalet. Har ni redan
ett Möbler 2013 kundnummer bifoga gärna det i er beställning. Behöver ni ansöka om
ett nytt så sker detta via ert lokala varuhus. Alla kontakter finns nedan och våra
företagssäljare hjälper er gärna med ansökan, beställning och om ni önskar någon
tilläggsservice (plock & leverans och montering).
För att kunna ansöka om kundnummer krävs en inköpsorder/rekvisition som gärna får
bifogas via mejl antingen elektronisk rekvisition eller inskannad original rekvisition.

Varuhus

Mejladress AVD

Telefon

IKEA Borlänge

business.borlange@ikea.com

072 - 352 85 63

IKEA Gävle

business.gavle@ikea.com

072 - 886 54 80

IKEA Göteborg - Bäckebol

business.backebol@ikea.com

0476 – 440 888

IKEA Göteborg - Kållered

business.goteborg@ikea.com

0476 – 440 888

IKEA Haparanda

business.haparanda@ikea.com

070 - 866 48 43

IKEA Helsingborg

business.helsingborg@ikea.com

072 – 352 77 72

IKEA Jönköping

business.jonkoping@ikea.com

072 - 886 43 16

IKEA Kalmar

business.kalmar@ikea.com

072 – 352 76 31

IKEA Karlstad

business.karlstad@ikea.com

072 – 886 50 40

IKEA Linköping

business.linkoping@ikea.com

0708 – 663 205

IKEA Malmö

business.malmo@ikea.com

072 – 977 90 00

IKEA Stockholm - Barkarby

business.barkarby@ikea.com

0476 – 440 850

IKEA Stockholm - Kungens Kurva

business.stockholm@ikea.com

0476 – 440 800

IKEA Sundsvall

business.sundsvall@ikea.com

072 – 352 89 62

IKEA Uddevalla

business.uddevalla@ikea.com

072 – 352 82 10

IKEA Umeå

business.umea@ikea.com

072 - 886 46 25

IKEA Uppsala

business.uppsala@ikea.com

072 – 352 84 00

IKEA Västerås

business.vasteras@ikea.com

073 – 232 10 21

IKEA Älmhult

business.almhult@ikea.com

072 - 352 81 21

IKEA Örebro

business.orebro@ikea.com

070 - 856 93 81
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VOLMAR arbetsstol
Den här professionella skrivbordsstolen har testats för kontorsbruk och lever upp till
kraven på säkerhet, hållbarhet och stabilitet enligt följande standarder: EN 1335-2 och
ANSI/BIFMA x5.1-2002.
Hjulen låser sig automatiskt när stolen inte används.
Komplettera gärna med VOLMAR armstöd. Till läderstolen finns även nackstöd.
Komplettera gärna med golvskyddet KOLON.
VOLMAR arbetsstol har 10 års garanti.
Grundfunktioner
- Sits och ryggstöd är justerbara i höjd och ger dig maximalt stöd oavsett din
kroppslängd.
- Du får bra stöd för lår och rygg tack vare att sittdjupet går att justera.
- Den reglerbara och låsbara gung funktionen ger ökad stabilitet och kontroll i olika
sittlägen.
- Din rygg får stöd och extra avlastning av det inbyggda svankstödet.
- Hjulen är klädda med gummi som rullar mjukt på alla typer av golv.
Storlek
Testad för: 110 kg
Djup: 74 cm
Max. höjd: 121 cm
Sitsbredd: 41 cm

Produktnamn
VOLMAR arbetsstol,
VOLMAR arbetsstol,
VOLMAR arbetsstol,
VOLMAR arbetsstol,

Sitsdjup: 44 cm
Min. sitshöjd: 40 cm
Max. sitshöjd: 57 cm
Bredd: 74 cm

Lehult mörkgrått tyg
Unnered svart tyg
Unnered grått tyg
Mjuk svart läder

Tillbehör till VOLMAR arbetsstol
VOLMAR armstödspar, svart
VOLMAR nackstöd, Mjuk svart läder
KOLON golvskydd

Artikelnummer
101.737.69
003.201.91
403.155.69
402.929.21

101.738.11
202.929.17
448.811.00

Avtalspris
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 876 kr

226 kr
226 kr
150 kr
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MARKUS arbetsstol
Den här professionella skrivbordsstolen har testats för kontorsbruk och lever upp till
kraven på säkerhet, hållbarhet och stabilitet enligt följande standarder: EN 1335-2 och
ANSI/BIFMA x5.1-2002.
Hjulen låser sig automatiskt när stolen inte används.
Komplettera gärna med golvskyddet KOLON.
MARKUS arbetsstol har 10 års garanti.
Grundfunktioner
- Du sitter bekvämt tack vare att stolen går att justera i höjd.
- Den reglerbara och låsbara gung funktionen ger ökad stabilitet och kontroll i olika
sittlägen.
- Din rygg får stöd och extra avlastning av det inbyggda svankstödet.
- Ryggstödets nät material släpper igenom luft till ryggen under långa sittpass.
- Hjulen är klädda med gummi som rullar mjukt på alla typer av golv.
Storlek
Testad för: 110 kg
Djup: 60 cm
Min. höjd: 133 cm
Max. höjd: 143 cm
Sitsbredd: 53 cm

Produktnamn
MARKUS arbetsstol,
MARKUS arbetsstol,
MARKUS arbetsstol,
MARKUS arbetsstol,
Tillbehör
KOLON golvskydd

Sitsdjup: 47 cm
Min. sitshöjd: 45 cm
Max. sitshöjd: 57 cm
Bredd: 62 cm

Vissle mörkgrå tyg
Vissle grå tyg
Vissle beige tyg
Glose svart läder

Artikelnummer
702.611.50
402.611.42
203.097.29
401.031.00

448.811.00

Avtalspris
1 124 kr
1 124 kr
1 124 kr
1 275 kr

150 kr
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FLINTAN arbetsstol
Den här professionella skrivbordsstolen har testats för kontorsbruk och lever upp till
kraven på säkerhet, hållbarhet och stabilitet enligt följande standarder: EN 1335-2 och
ANSI/BIFMA x5.1-2002.
Hjulen låser sig automatiskt när stolen inte används.
Komplettera gärna med armstöden NOMINELL; avlastar armar och axlar.
Komplettera gärna med golvskyddet KOLON.
Grundfunktioner
- Du kan luta dig bakåt med perfekt balans, eftersom gungmekanismen automatiskt
anpassar motståndet till din vikt och rörelse.
- Du sitter bekvämt tack vare att stolen går att justera i höjd.
- Din rygg får stöd och extra avlastning av det inbyggda svankstödet.
- Ökad stabilitet med den låsbara gung funktionen.
- Ryggstödets nät material släpper igenom luft till ryggen under långa sittpass.
- Hjulen är klädda med gummi som rullar mjukt på alla typer av golv.
Storlek
Testad för: 110 kg
Djup: 69 cm
Min. höjd: 102 cm
Max. höjd: 114 cm
Sitsbredd: 47 cm

Produktnamn
FLINTAN arbetsstol,
FLINTAN arbetsstol,
FLINTAN arbetsstol,
FLINTAN arbetsstol,

Sitsdjup: 48 cm
Min. sitshöjd: 47 cm
Max. sitshöjd: 60 cm
Bredd: 74 cm

Havhult
Havhult
Havhult
Havhult

svart
grå
turkos
mörkros

Tillbehör
NOMINELL armstödspar, svart
KOLON golvskydd

Artikelnummer
102.838.81
202.904.66
402.388.89
003.097.25

902.002.69
448.811.00

Avtalspris
526 kr
526 kr
526 kr
526 kr

150 kr
150 kr

5

