
สินิค้้าบางชิ้ิ�นในภาพอาจไม่ม่่วีางโชิ้วใ์นสิโตร์ ์กรุ์ณาติดต่อพนกังานเพ่�อสิอบถาม่เพิ�ม่เติม่ 
หร์อ่ดใูนเวบ็ไซต์ IKEA.co.th สิว่นร์ายละเอียดข้อ้มู่ลสินิค้้า สิาม่าร์ถดไูดใ้นป้า้ยร์าค้าและจากเวบ็ไซต์ (สินิค้้าทีี่�จำาหนา่ยยงัไม่ไ่ดป้้ร์ะกอบ)

เฟอร์น์ิเิจอร์เ์พื่่�อทุกุออฟฟศิ
อิเกียม่เีฟอร์น์เิจอร์ส์ิำาหร์บัออฟฟศิที่กุร์ปู้แบบ ไม่ว่า่จะเป็้นโฮม่ออฟฟศิข้นาดเล็กหร์อ่ออฟฟศิข้นาดใหญ่่
พร์อ้ม่อุป้กร์ณห์ลากหลายทีี่�ชิ้ว่ยใหอ้อฟฟศิสิม่ยัใหม่ใ่ชิ้ง้านไดอ้ยา่งร์าบร์่�นและม่ปี้ร์ะสิทิี่ธิภิาพ เชิ้น่ โต๊ะ 
ทีี่�เก็บข้อง เก้าอี� โค้ม่ไฟ ข้องใชิ้บ้นโต๊ะที่ำางาน ฯลฯ โต๊ะที่ำางานม่หีลายข้นาดและร์ปู้ที่ร์งใหเ้ล่อกใชิ้คู้้่กับ
เก้าอี�ที่ำางานนั�งสิบายและร์องร์บัแผ่น่หลังได้ด ีเข้า้ชุิ้ดกับทีี่�เก็บข้องซ่�งตอบโจที่ยก์าร์จดัเก็บหลากร์ปู้แบบ 
เฟอร์น์เิจอร์ส์ิำานกังานอิเกียออกแบบม่าใหม้่ดีไีซนส์ิวยงาม่ ค้ร์บค้ร์นัป้ร์ะโยชิ้นใ์ชิ้ง้านทีี่�ชิ้าญ่ฉลาด 
พร์อ้ม่ค้ณุภาพทีี่�เชิ้่�อถ่อได้ ทัี่�งผ่า่นการ์ที่ดสิอบแล้ววา่ เหม่าะสิำาหร์บัการ์ใชิ้ง้านในสิำานกังาน ค้ณุจง่ม่ั�นใจ
ในค้ณุภาพและค้วาม่ที่นที่านไดน้านแสินนาน

คู้ม่่อ่การ์เล่อกซ่�อ

เฟอร์น์ิเิจอร์ส์ำำ�นิกัง�นิ
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หล�กหล�ยบัร์กิ�ร์จ�กอิเกีย
เร์าร์ูค้้ณุที่ำาเองได ้แต่เร์ายนิดชีิ้ว่ยค้ณุเป้ลี�ยนออฟฟศิในฝัันใหเ้ป้น็จร์งิ 
ดว้ยบร์กิาร์ต่างๆ ทีี่�เร์าคั้ดสิร์ร์ม่าให ้ทัี่�งบร์กิาร์หยบิสินิค้้า บร์กิาร์จดัสิง่สินิค้้า
บร์กิาร์ป้ร์ะกอบเฟอร์น์เิจอร์ ์บร์กิาร์ผ่อ่นชิ้ำาร์ะ และอีกหลากหลายบร์กิาร์
ข้องเร์า อ่านเพิ�ม่เติม่ทีี่�ดา้นหลังคู้่ม่อ่นี� หร์อ่ทีี่�เวบ็ไซต์ www.IKEA.co.th

ข้อ้ควร์ร้์้

เล่อกแบับัโต๊๊ะปร์ะชุุมทีุ�ชุอบั ต๊อบัโจทุยก์�ร์ทุำ�ง�นิแบับัทีุ�ใชุ ่
เล่อกพ่�นทีี่�ที่ำางานใหต้ร์งใจดว้ยโต๊ะที่ำางานและโต๊ะป้ร์ะชุิ้ม่ IDÅSEN/อิดวัเซน 
และ TOMMARYD/ที่อม่ม่าร์ด่ จากวสัิดอัุนหลากหลายทีี่�ชิ้อบ โต๊ะม่ ี2 ค้วาม่สิงู
ใหเ้ล่อก ไดแ้ก่ 75 และ 105 ซม่. จะเล่อกใชิ้โ้ต๊ะเดี�ยวๆ หร์อ่ต่อโต๊ะใหจุ้ไดค้้ร์บ
องค์้ป้ร์ะชุิ้ม่ ก็จดัไดต้าม่ค้วาม่ต้องการ์ เค้ล่�อนยา้ยง่าย สิบายๆ ป้ร์บัใหเ้หม่าะได้
กับที่กุกิจกร์ร์ม่ ทัี่�งพร์เีซนท์ี่งาน ที่ำาเวริ์ค์้ชิ้อ็ป้ จะงานเดี�ยวหร์อ่งานกลุ่ม่ 
ก็ตอบโจที่ยท์ี่กุค้วาม่ต้องการ์ที่ำางาน  

พื่่�นิทีุ�เทุ่�เดิิมแต่๊ตั๊�งโต๊๊ะเพื่ิ�มได้ิหล�ยตั๊ว
การ์หนัโต๊ะเข้า้หากันชิ้ว่ยป้ร์ะหยดัทีี่�ไดม้่าก ทัี่�งจดัไดล้งตัวแม่ข้้นาดและรู์ป้ที่ร์งโต๊ะ
จะต่างกัน เพยีงหนัดา้นเหลี�ยม่ข้องโต๊ะเข้า้หากันแบบในภาพ ก็เพิ�ม่ค้วาม่สิะดวก
และป้ร์ะหยดัเวลาในการ์ป้ร์ะสิานงานได ้นอกจากนี� หากต้องการ์เพิ�ม่ค้วาม่เป้น็
สิว่นตัว ก็สิาม่าร์ถเล่อกใชิ้ฉ้ากกั�นโต๊ะเพิ�ม่ได ้

ฉ�กกั�นิโต๊๊ะหล�กปร์ะโยชุน์ิใชุส้ำอย 
ตอบโจที่ยก์าร์ใชิ้ง้านหลากหลาย ดว้ยฉากกั�นโต๊ะทีี่�เหม่าะใชิ้กั้�นเค้านเ์ตอร์ร์์เีซป้ชิ้นั
ใหด้ดู ีหร์อ่ใชิ้เ้ป้น็ตัวชิ้ว่ยเพิ�ม่ค้วาม่เป้น็สิว่นตัวและเก็บเสิยีง สิร์า้งบร์ร์ยากาศการ์
ที่ำางานทีี่�เงียบสิงบในออฟฟศิแบบเป้ดิโล่ง  

เก็บัข้องได้ิดัิงใจแมใ้นิพื่่�นิทีุ�จำ�กัดิ
ทีี่�เก็บข้องม่ล้ีอเล่�อน BEKANT/บแีค้นท์ี่ ใหค้้ณุเค้ล่�อนยา้ยออกจากมุ่ม่ที่ำางาน
เวลาต้องการ์ป้ร์บัพ่�นทีี่�ไป้ใชิ้ท้ี่ำากิจกร์ร์ม่อ่�นไดง่้ายๆ ตู้เก็บข้องข้นาดเล็กเหม่าะ
สิำาหร์บัใชิ้เ้ก็บข้องใชิ้จ้ปิ้าถะในสิำานกังาน ข้ณะทีี่�ตู้ทีี่�สิงูกวา่สิาม่าร์ถใชิ้เ้ป้น็โต๊ะ
พร์เีซนเที่ชิ้นัไดอ้ยา่งลงตัว สิม่าร์ท์ี่ล็อก ROTHULT/ร์ธููิลท์ี่ ใหค้้ณุล็อกตู้เพ่�อ
เก็บข้องอยา่งป้ลอดภัยไดโ้ดยไม่ต้่องใชิ้ก้ญุ่แจ
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โต๊๊ะทุำ�ง�นิและโต๊๊ะปร์ะชุุม ข้อ้ควร์ร้์้

1

โต๊๊ะสำ�ร์พื่ดัิปร์ะโยชุน์ิ
โต๊ะ BEKANT/บแีค้นท์ี่ ม่หีลากรู์ป้ที่ร์ง หลายข้นาด ใหเ้ล่อกตาม่
ค้วาม่ต้องการ์ใชิ้ง้าน ไม่ว่า่จะเป้น็โต๊ะที่ำางานข้นาดกะทัี่ดร์ดั โต๊ะที่ำางาน
เข้า้มุ่ม่ตัวกวา้งสิำาหร์บัตั�งค้อม่พวิเตอร์ ์หร์อ่แม่แ้ต่โต๊ะตัดมุ่ม่ทีี่�ใชิ้น้ั �ง
ที่ำางานไดม้่ากกวา่หน่�งค้น นอกจากนี�โต๊ะยงัม่ตีะแกร์งเก็บสิายไฟ ชิ้ว่ย
ใหโ้ต๊ะค้ณุดโูล่ง สิะอาดตาเสิม่อ ถ้าอยากไดพ้่�นผ่วิโต๊ะทีี่�นุม่่ข้่�นม่าหนอ่ย
เร์าก็ม่ท็ีี่อป้โต๊ะกร์ะเบ่�องยางซ่�งม่สีิว่นผ่สิม่ข้องวสัิดธุิร์ร์ม่ชิ้าติใหเ้ล่อก
ใชิ้ห้นา้โต๊ะที่ร์งโค้้ง ชิ้ว่ยร์องร์บัข้อ้ม่อ่และแข้นไดด้ขี้่�นข้ณะเข้ยีนหนงัสิอ่ 
ท็ี่อป้โต๊ะผ่วิดา้นไม่ส่ิะท้ี่อนแสิงใหค้้ณุร์ูส้ิก่สิบายตาตลอดการ์ใชิ้ง้าน

ผ่่�นิก�ร์ทุดิสำอบัคว�มแข้ง็แร์ง
โต๊ะซรี์สีิ ์BEKANT/บแีค้นท์ี่ IDÅSEN/อิดวัเซน THYGE/ธิกิเก และ 
SKARSTA/สิกัชิ้ต้า ผ่า่นการ์ที่ดสิอบตาม่ม่าตร์ฐานสิงูสิดุสิำาหร์บั
การ์ใชิ้ง้านในสิำานกังาน ม่าตร์ฐาน EN527-2, EM 572-3, ANSI/
BIFMA X:5.5 สิำาหร์บัโต๊ะที่ำางาน และม่าตร์ฐาน EN14074, EN1730 
และ ANSI/BIFMA X:5.5 สิำาหร์บัโต๊ะป้ร์ะชุิ้ม่ ทัี่�งยงัผ่า่นม่าตร์ฐาน
ทีี่�เข้ม้่งวดในดา้นค้ณุภาพและค้วาม่ค้งที่นแข้ง็แร์งข้องเร์าดว้ย

นั�นหม่ายค้วาม่วา่โต๊ะร์ุน่นี�ผ่า่นการ์ที่ดสิอบอันเข้ม้่งวดหลายชิ้นิด เร์าจง่
ม่ั�นใจวา่โต๊ะที่ำางานที่กุตัวที่นที่าน ร์องร์บันำ�าหนกัไดม้่าก และผ่วิหน้า 
ไม่เ่ป้น็ร์อยข้ดีข้ว่นง่าย จง่เป้น็โต๊ะคู้่ใจทีี่�ตอบสินองค้วาม่ต้องการ์
ข้องค้ณุ ที่นที่าน และม่อีายุการ์ใชิ้ง้านยาวนานหลายปี้

ดีิไซเนิอร์์
BEKANT/บแีค้นท์ี่: Karl Malmvall และ Eva Lilja Löwenhielm
IDÅSEN/อิดวัเซน: Jon Karlsson

ค้ำาแนะนำาในการ์ดแูลร์กัษา 
เชิ้ด็ที่ำาค้วาม่สิะอาดดว้ยผ่า้ชุิ้บนำ�าสิบูอ่่อนๆ 

อ่านร์ายละเอียดเพิ�ม่เติม่ไดใ้นคู้่ม่อ่ร์บัป้ร์ะกันสินิค้้า

แอป้พลิเค้ชิ้นั “Desk Control” ใชิ้ไ้ดกั้บโต๊ะป้ร์บันั�ง/ยน่ 
IDÅSEN/อิดวัเซน เท่ี่านั�น ดาวนโ์หลดแอป้พลิเค้ชิ้นันี�
ไดที้ี่� App Store ซ่�งจะนำาค้ณุเข้า้สิูก่ร์ะบวนการ์ติดตั�ง
แอป้พลิเค้ชิ้นั

4. ท็ี่อป้โต๊ะป้ดิผ่วิดว้ยวเีนยีร์แ์ละฟอยล์เม่ลาม่นี ที่นที่าน กันค้ร์าบเป้้� อนไดด้แีละ
ที่ำาค้วาม่สิะอาดง่าย

1. ข้าโต๊ะป้ร์บัค้วาม่สิงูได ้ใหค้้ณุป้ร์ะกอบโต๊ะเพ่�อใชิ้ง้านไดใ้นร์ะดบัค้วาม่สิงูทีี่�
ต้องการ์ ข้ณะทีี่�โค้ร์งข้าโต๊ะป้ร์บัยน่/นั�ง เอ่�อใหค้้ณุป้ร์บัค้วาม่สิงูข้องโต๊ะให้
เหม่าะกับอิร์ยิาบถต่างๆ ในการ์การ์ที่ำางานได้อยา่งไม่ยุ่ง่ยาก

2. ท็ี่อป้โต๊ะที่ร์งโค้้งชิ้ว่ยลดค้วาม่เม่่�อยล้าบร์เิวณแข้นและไหล่ข้ณะพมิ่พง์าน

3. ม่อุีป้กร์ณจ์ดัเก็บสิายไฟใต้ท็ี่อป้โต๊ะ ชิ้ว่ยใหโ้ต๊ะเป้น็ร์ะเบยีบเร์ยีบร์อ้ยอยูเ่สิม่อ

1

2

3

4

ค้ณุสิาม่าร์ถใชิ้เ้ก้าอี�ก่�งนั�งก่�งยน่ TROLLBERGET/
โที่ร์ลเบเร์ยีต หร์อ่ LIDKULLEN/ลีดค้ลุเลน เพ่�อให้
นั�งที่ำางานไดใ้นอิร์ยิาบถทีี่�เอ่�อใหเ้ค้ล่�อนไหวร์า่งกาย
สิะดวก ซ่�งดต่ีอร์ะบบหมุ่นเวยีนโลหติ และกล้าม่เน่�อ
แกนกลางลำาตัว

โค้ร์งข้าโต๊ะป้ร์บันั�ง/ยน่ BEKANT/บแีค้นท์ี่ และ IDÅSEN/อิดวัเซน ใหค้้ณุเล่�อนท็ี่อป้โต๊ะข้่�นและลงไดง่้ายๆ 
เพยีงแค่้กดปุ้�ม่ ค้ณุจง่เป้ลี�ยนอิร์ยิาบถในการ์ที่ำางานไดถี้�เท่ี่าทีี่�ต้องการ์ ใหร้์า่งกายไดข้้ยบัเข้ย่�อนเค้ล่�อนไหว
อยูเ่สิม่อ โต๊ะป้ร์บันั�งยน่ BEKANT/บแีค้นท์ี่ ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 65 ซม่. ถ่ง 125 ซม่. สิว่นโต๊ะป้ร์บันั�ง/ยน่ 
IDÅSEN/อิดวัเซน ป้ร์บัไดร้์ะหวา่ง 63 ซม่. ถ่ง 127 ซม่. 
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ชุุดิสำนิิค้�ตั๊วอย�่ง ชุุดิสำนิิค้�ตั๊วอย�่ง

ปร์บััคว�มสำง้ได้ิ โต๊ะป้ร์บันั�ง/ยน่ BEKANT/บแีค้นท์ี่ ป้ร์บัค้วาม่สิงูข้องโต๊ะ
ไดง่้ายๆ ตั�งแต่ 65-125 ซม่. ชิ้ว่ยใหค้้ณุข้ยบัเป้ลี�ยนอิร์ยิาบถเป้น็การ์นั�งหร์อ่ยน่ 
เพ่�อค้วาม่ผ่อ่นค้ลายและที่ำางานไดม้่ปี้ร์ะสิทิี่ธิภิาพยิ�งข้่�น
ร์�ค�ร์วมทัุ�งชุุดิ ข้นาด 160×80 ซม่.
ท็ุอปโต๊๊ะ สิขี้าว 
กับ โคร์งข้�โต๊๊ะแบับัปร์บัันิั�ง/ยน่ิ สิขี้าวหร์อ่สิดีำา 22,490 บั�ทุ

ท็ุอปโต๊๊ะ วเีนยีร์แ์อชิ้ยอ้ม่สิดีำา วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้ กร์ะเบ่�องยางสินีำ�าเงิน
หร์อ่วเีนยีร์โ์อ๊ค้
กับ โคร์งข้�โต๊๊ะแบับัปร์บัันิั�ง/ยน่ิ สิขี้าวหร์อ่สิดีำา 22,990 บั�ทุ

พื่่�นิทีุ�ทุำ�ง�นิกว�้งข้ว�ง ท็ี่อป้โต๊ะ IDÅSEN/อิดวัเซน ใหพ้่�นทีี่�ที่ำางานกวา้งข้วาง 
ค้ณุจง่นั�งที่ำางานหน้าค้อม่พวิเตอร์ไ์ดส้ิบายในร์ะยะทีี่�หา่งจากหนา้จอค้อม่พวิเตอร์์
อยา่งเหม่าะสิม่ 
ร์�ค�ร์วมทัุ�งชุุดิ ข้นาด 160×80 ซม่.
ท็ุอปโต๊๊ะ สิดีำาหร์อ่สินีำ�าตาล 
กับ โคร์งข้�โต๊๊ะ สิเีบจหร์อ่สิเีที่าเข้ม้่ 10,400 บั�ทุ

ถูก้ต้๊องต๊�มหลักสำร์รี์ศ�สำต๊ร์ ์ท็ี่อป้โต๊ะ BEKANT/บแีค้นท์ี่ ร์ปู้ที่ร์งโค้้งร์องร์บั
ข้อ้ม่อ่และแข้นข้ณะเข้ยีนหนงัสิอ่ไดด้ ีชิ้ว่ยลดค้วาม่เม่่�อยล้าบร์เิวณไหล่ เม่่�อนั�ง
ที่ำางานติดต่อกันหลายชิ้ั�วโม่ง 
ร์�ค�ร์วมทัุ�งชุุดิ ข้นาด 160×110 ซม่.
ท็ุอปโต๊๊ะ สิขี้าว 
กับ โคร์งข้�โต๊๊ะแบับัปร์บัันิั�ง/ยน่ิ สิขี้าวหร์อ่สิดีำา 22,990 บั�ทุ

ท็ุอปโต๊๊ะ วเีนยีร์แ์อชิ้ยอ้ม่สิดีำา วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้ กร์ะเบ่�องยางสินีำ�าเงิน 
หร์อ่วเีนยีร์โ์อ๊ค้
กับ โคร์งข้�โต๊๊ะแบับัปร์บัันิั�ง/ยน่ิ สิขี้าวหร์อ่สิดีำา 22,990 บั�ทุ

ปร์บััร์ะดัิบัคว�มสำง้ได้ิ ฟงัก์ชุั�นิใชุง้�นิยด่ิหยุน่ิ โต๊ะป้ร์บันั�ง/ยน่ IDÅSEN/อิดวัเซน 
ป้ร์บัร์ะดบัค้วาม่สิงูข้องท็ี่อป้โต๊ะไดด้ว้ยร์ะบบไฟฟา้ตั�งแต่ 63-127 ซม่. เพ่�อใหแ้นใ่จ
วา่ค้ณุจะไดท้ี่ำางานในอิร์บิายถทีี่�ถกูหลักสิร์รี์ศาสิตร์ ์ไม่ว่า่ในเวลานั�งหร์อ่ยน่ที่ำางาน 
ค้ณุสิาม่าร์ถใชิ้แ้อป้พลิเค้ชิ้นั “Desk Controller” เพ่�อตั�งค่้าค้วาม่สิงูทีี่�นั �งหร์อ่ยน่
สิบายทีี่�สิดุ ใหป้้ร์บักลับม่าทีี่�ร์ะดับค้วาม่สิงูเดมิ่ไดง่้ายหากต้องใชิ้โ้ต๊ะร์ว่ม่กันค้นอ่�น
ร์�ค�ร์วมทัุ�งชุุดิ ข้นาด 120×70 ซม่.
ท็ุอปโต๊๊ะ สิดีำาหร์อ่สินีำ�าตาล 
กับ โคร์งข้�โต๊๊ะปร์บัันิั�ง/ยน่ิ สิเีบจหร์อ่สิเีที่าเข้ม้่ 20,490 บั�ทุ

พื่่�นิทีุ�ทุำ�ง�นิทีุ�ต๊อบัโจทุยส์ำำ�หร์บััทุกุคว�มต้๊องก�ร์ โต๊ะที่ำางานและโต๊ะป้ร์ะชุิ้ม่ 
TOMMARYD/ที่อม่ม่าร์ด่ และ IDÅSEN/อิดวัเซน ม่อบค้วาม่ยด่หยุน่ใน
การ์ใชิ้ง้าน ใหค้้ณุวางแผ่นและออกแบบพ่�นทีี่�ที่ำางานไดต้าม่ค้วาม่ต้องการ์ข้อง
องค์้กร์หร์อ่ตัวค้ณุเอง จะจดัโต๊ะสิำาหร์บัการ์ป้ร์ะชุิ้ม่อยา่งเป้น็ที่างการ์ เวริ์ค์้ชิ้อ็ป้
สิร์า้งสิร์ร์ค์้ ที่ำางานค้นเดยีวหร์อ่ที่ำาเป้น็ทีี่ม่ เพยีงเป้ลี�ยนนดิข้ยบัหนอ่ยก็ไดพ้่�นทีี่�
ทีี่�ต้องการ์ เน่�องจากโต๊ะม่นีำ�าหนกัเบา และด้วยฟงัก์ชิ้ั�นเพิ�ม่เติม่ทีี่�ชิ้าญ่ฉลาด 
ใหค้้ณุสิาม่าร์ถแข้วนกร์ะเป้า๋หร์อ่เสิ่�อแจค็้เก็ตทีี่�หว่งใต้โต๊ะไดเ้ลย 

ร์�ค�ร์วมทัุ�งชุุดิ ข้นาด 130x70x75 ซม่.

โต๊๊ะ TOMMARYD/ทุอมม�ร์ดึิ สิเีที่าอ่อน 4,990 บั�ทุ
โต๊๊ะ TOMMARYD/ทุอมม�ร์ดึิ สิแีอนที่ร์าไซต์ 4,990 บั�ทุ
โต๊๊ะ TOMMARYD/ทุอมม�ร์ดึิ สิขี้าว 4,490 บั�ทุ
โต๊๊ะ TOMMARYD/ทุอมม�ร์ดึิ วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้/แอนที่ร์าไซต์ 4,490 บั�ทุ
โต๊๊ะ TOMMARYD/ทุอมม�ร์ดึิ วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้/ข้าว 4,490 บั�ทุ

ร์�ค�ร์วมทัุ�งชุุดิ ข้นาด 130x70x105 ซม่.
โต๊๊ะ TOMMARYD/ทุอมม�ร์ดึิ สิเีที่าอ่อน 5,990 บั�ทุ
โต๊๊ะ TOMMARYD/ทุอมม�ร์ดึิ สิแีอนที่ร์าไซต์ 5,990 บั�ทุ
โต๊๊ะ TOMMARYD/ทุอมม�ร์ดึิ สิขี้าว 5,490 บั�ทุ
โต๊๊ะ TOMMARYD/ทุอมม�ร์ดึิ วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้/แอนที่ร์าไซต์ 5,490 บั�ทุ
โต๊๊ะ TOMMARYD/ทุอมม�ร์ดึิ วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้/ข้าว 5,490 บั�ทุ

ร์�ค�ร์วมทัุ�งชุุดิ ข้นาด 140x70x75 ซม่.
โต๊๊ะทุำ�ง�นิ IDÅSEN/อิดัิวเซนิ สินีำ�าตาล/เที่าเข้ม้่ 5,490 บั�ทุ
โต๊๊ะทุำ�ง�นิ IDÅSEN/อิดัิวเซนิ สิดีำา/เที่าเข้ม้่ 5,490 บั�ทุ
โต๊๊ะทุำ�ง�นิ IDÅSEN/อิดัิวเซนิ สินีำ�าตาล/เบจ 5,490 บั�ทุ
โต๊๊ะทุำ�ง�นิ IDÅSEN/อิดัิวเซนิ สิดีำา/เบจ 5,490 บั�ทุ

ร์�ค�ร์วมทัุ�งชุุดิ ข้นาด 140x70x105 ซม่.
โต๊๊ะทุำ�ง�นิ IDÅSEN/อิดัิวเซนิ สินีำ�าตาล/เที่าเข้ม้่ 6,990 บั�ทุ
โต๊๊ะทุำ�ง�นิ IDÅSEN/อิดัิวเซนิ สิดีำา/เที่าเข้ม้่ 6,990 บั�ทุ
โต๊๊ะทุำ�ง�นิ IDÅSEN/อิดัิวเซนิ สินีำ�าตาล/เบจ 6,990 บั�ทุ
โต๊๊ะทุำ�ง�นิ IDÅSEN/อิดัิวเซนิ สิดีำา/เบจ 6,990 บั�ทุ

ปร์บััร์ะดัิบัคว�มสำง้ได้ิ ฟงัก์ชุั�นิใชุง้�นิยด่ิหยุน่ิ โต๊ะป้ร์บันั�ง/ยน่ SKARSTA/
สิกัชิ้ต้า หมุ่นป้ร์บัร์ะดบัค้วาม่สิงูข้องท็ี่อป้โต๊ะไดตั้�งแต่ 70-120 ซม่. เพ่�อใหแ้นใ่จวา่ 
ค้ณุจะไดท้ี่ำางานในอิร์ยิาบถทีี่�ถกูหลักสิร์รี์ศาสิตร์ ์ไม่ว่า่ในเวลานั�งหร์อ่ยน่ที่ำางาน 
การ์เป้ลี�ยนอิร์ยิาบถเป้น็การ์นั�งหร์อ่ยน่ เพ่�อค้วาม่ผ่อ่นค้ลายและที่ำางานไดม้่ี
ป้ร์ะสิทิี่ธิภิาพยิ�งข้่�น
ร์�ค�ร์วมทัุ�งชุุดิ ข้นาด 120×70 ซม่.
ท็ุอปโต๊๊ะ สิขี้าว
กับ โคร์งข้�โต๊๊ะปร์บัันัิ�ง/ยน่ิ สิขี้าว 6,990 บั�ทุ
ท็ุอปโต๊๊ะ สิเีบจ
กับ โคร์งข้�โต๊๊ะปร์บัันัิ�ง/ยน่ิ สิขี้าว 7,290 บั�ทุ
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BEKANT/บแีค้นท์ี่
ท็ุอปโต๊๊ะเข้�้มุมข้ว� BEKANT/บัแีคนิท์ุ 160×110 ซม. 
ใชิ้คู้้่กับโค้ร์งข้าโต๊ะเข้า้มุ่ม่ BEKANT/บแีค้นท์ี่ 

สิขี้าว 303.535.09 3,990 บั�ทุ
วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้ 003.662.83 3,990 บั�ทุ
วเีนยีร์แ์อชิ้ยอ้ม่สิดีำา 503.662.85 3,990 บั�ทุ
กร์ะเบ่�องยาง สินีำ�าเงิน 103.662.87 3,990 บั�ทุ

ท็ุอปโต๊๊ะเข้�้มุมซ�้ย BEKANT/บัแีคนิท์ุ 160×110 ซม. 
ใชิ้คู้้กั่บโค้ร์งข้าโต๊ะเข้า้มุ่ม่ BEKANT/บแีค้นท์ี่ 

สิขี้าว 303.534.96 3,990 บั�ทุ
วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้ 203.662.77 3,990 บั�ทุ
วเีนยีร์แ์อชิ้ยอ้ม่สิดีำา 803.662.79 3,990 บั�ทุ
กร์ะเบ่�องยาง สินีำ�าเงิน 403.662.81 3,990 บั�ทุ

ท็ุอปโต๊๊ะ BEKANT/บัแีคนิท์ุ 160×80 ซม. 
ใชิ้กั้บโค้ร์งข้าโต๊ะ BEKANT/บแีค้นท์ี่ ข้นาด 160 ซม่. 

สิขี้าว 803.535.35 4,490 บั�ทุ
วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้ 803.663.02 4,990 บั�ทุ
วเีนยีร์แ์อชิ้ยอ้ม่สิดีำา 403.663.04 4,990 บั�ทุ
กร์ะเบ่�องยาง สินีำ�าเงิน 903.663.06 4,990 บั�ทุ

ท็ุอปโต๊๊ะ BEKANT/บัแีคนิท์ุ 120×80 ซม. 
ใชิ้กั้บโค้ร์งข้าโต๊ะ BEKANT/บแีค้นท์ี่ ข้นาด 120 ซม่. 

สิขี้าว 503.535.27 3,500 บั�ทุ
วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้ 703.662.89 3,800 บั�ทุ

BEKANT/บแีค้นท์ี่

ข้นิ�ดิ
160×110 ซม่.  
ข้วาหร์อ่ซา้ย

160×80 ซม่. 120×80 ซม่.

ท็ุอปโต๊๊ะ สิขี้าว
กับ โคร์งข้�โต๊๊ะ สิดีำาหร์อ่สิขี้าว 9,990 บั�ทุ 8,990 บั�ทุ 6,600 บั�ทุ
หร์อ่กับ โคร์งข้�โต๊๊ะแบับัปร์บัันิั�ง/ยน่ิ สิดีำาหร์อ่สิขี้าว 22,990 บั�ทุ 22,490 บั�ทุ 19,500 บั�ทุ

ท็ุอปโต๊๊ะ วเีนยีร์ไ์ม่แ้อชิ้ยอ้ม่สิดีำา วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้ 
กร์ะเบ่�องยางสินีำ�าเงิน หร์อ่วเีนยีร์โ์อ๊ค้
กับ โคร์งข้�โต๊๊ะ สิดีำาหร์อ่สิขี้าว 9,990 บั�ทุ 9,490 บั�ทุ 6,900 บั�ทุ
หร์อ่กับ โคร์งข้�โต๊๊ะแบับัปร์บัันิั�ง/ยน่ิ สิดีำาหร์อ่สิขี้าว 22,990 บั�ทุ 22,990 บั�ทุ 19,800 บั�ทุ

THYGE/ธิกิเก

ข้นิ�ดิ 120×60 ซม่.
ท็ุอปโต๊๊ะ สิขี้าว  
กับ โคร์งข้�โต๊๊ะ สิเีงิน 3,850 บั�ทุ

IDÅSEN/อิดวัเซน

ข้นิ�ดิ 120×70 ซม่. 160×80 ซม่.
ท็ุอปโต๊๊ะ สินีำ�าตาลและสิดีำา 
กับ โคร์งข้�โต๊๊ะ สิเีบจหร์อ่สิเีที่าเข้ม้่ 8,490 บั�ทุ 10,400 บั�ทุ
หร์อ่กับ โคร์งข้�โต๊๊ะแบับัปร์บัันิั�ง/ยน่ิ สิเีบจหร์อ่สิเีที่าเข้ม้่ 20,490 บั�ทุ 22,400 บั�ทุ

TOMMARYD/ที่อม่ม่าร์ด่

ข้นิ�ดิ 130×70×75 ซม่. 130×70×105 ซม่.
ท็ุอปโต๊๊ะ กับ โคร์งข้�โต๊๊ะ สิขี้าว วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้/แอนที่ร์าไซต์ 
หร์อ่วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้/ข้าว 4,490 บั�ทุ 5,490 บั�ทุ
ท็ุอปโต๊๊ะ กับ โคร์งข้�โต๊๊ะ สิเีที่าอ่อนหร์อ่สิแีอนที่ร์าไซต์ 4,990 บั�ทุ 5,990 บั�ทุ

IDÅSEN/อิดวัเซน

ข้นิ�ดิ 140×70×75 ซม่. 140×70×105 ซม่.

ท็ุอปโต๊๊ะ สินีำ�าตาลหร์อ่สิดีำา 
กับ โคร์งข้�โต๊๊ะ สิเีบจหร์อ่สิเีที่าเข้ม้่ 5,490 บั�ทุ 6,990 บั�ทุ

SKARSTA/สิกัชิ้ต้า

ข้นิ�ดิ 120×70 ซม่. 160x80 ซม่.
ท็ุอปโต๊๊ะ สิขี้าว กับ โคร์งข้�โต๊๊ะ สิขี้าว 6,990 บั�ทุ 7,990 บั�ทุ
ท็ุอปโต๊๊ะ สิเีบจ กับ โคร์งข้�โต๊๊ะ สิขี้าว 7,290 บั�ทุ 8,290 บั�ทุ
 

โคร์งข้�โต๊๊ะ BEKANT/บัแีคนิท์ุ สำำ�หร์บััท็ุอปโต๊๊ะเข้�้มุม 160×110 ซม. 
ใชิ้คู้้กั่บท็ี่อป้โต๊ะเข้า้มุ่ม่ BEKANT/บแีค้นท์ี่ ติดตั�งท็ี่อป้โต๊ะตาม่ค้วาม่สิงู
ทีี่�ค้ณุต้องการ์ได ้เพร์าะข้าโต๊ะป้ร์บัร์ะดับไดร้์ะหวา่ง 65-85 ซม่.
สิขี้าว 502.529.72 6,000 บั�ทุ

สิดีำา 302.529.73 6,000 บั�ทุ

โคร์งข้�โต๊๊ะ BEKANT/บัแีคนิท์ุ สำำ�หร์บััท็ุอปโต๊๊ะ 160×80 ซม. 
ใชิ้คู้้กั่บท็ี่อป้โต๊ะเข้า้มุ่ม่ BEKANT/บแีค้นท์ี่ ข้นาด 160 ซม่. ติดตั�งท็ี่อป้โต๊ะ
ตาม่ค้วาม่สิงูทีี่�ค้ณุต้องการ์ได ้เพร์าะข้าโต๊ะป้ร์บัร์ะดับไดร้์ะหวา่ง 65-85 ซม่.
สิขี้าว 102.529.07 4,500 บั�ทุ

สิดีำา 702.529.09 4,500 บั�ทุ

โคร์งข้�โต๊๊ะ BEKANT/บัแีคนิท์ุ สำำ�หร์บััท็ุอปโต๊๊ะ 120×80 ซม. 
ใชิ้คู้้กั่บท็ี่อป้โต๊ะ BEKANT/บแีค้นท์ี่ ข้นาด 120 ซม่. ติดตั�งท็ี่อป้โต๊ะตาม่
ค้วาม่สิงูทีี่�ค้ณุต้องการ์ได ้เพร์าะข้าโต๊ะป้ร์บัร์ะดับไดร้์ะหวา่ง 65-85 ซม่. 
สิขี้าว 902.529.13 3,100 บั�ทุ

สิดีำา 502.529.10 3,100 บั�ทุ

โคร์งข้�โต๊๊ะเข้�้มุมปร์บัันิั�ง/ยน่ิ BEKANT/บัแีคนิท์ุ ใชิ้คู้้กั่บท็ี่อป้โต๊ะเข้า้มุ่ม่ 
BEKANT/บแีค้นท์ี่ แบบซา้ยหร์อ่ข้วาก็ได ้ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 65-125 ซม่. 
โดยใชิ้ร้์ะบบไฟฟา้ เพ่�อใหไ้ดค้้วาม่สิงูทีี่�เหม่าะสิม่ตาม่หลักเออร์โ์กโนม่กิ 
สิขี้าว 802.783.05 19,000 บั�ทุ

สิดีำา 102.783.04 19,000 บั�ทุ

โคร์งข้�โต๊๊ะปร์บัันิั�ง/ยน่ิ BEKANT/บัแีคนิท์ุ สำำ�หร์บััท็ุอปโต๊๊ะ 160 ซม. 
ใชิ้คู้้่กับท็ี่อป้โต๊ะหร์อ่ท็ี่อป้โต๊ะตัดมุ่ม่ BEKANT/บแีค้นท์ี่ ข้นาด 160×80 ซม่. 
ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 65-125 ซม่. โดยใชิ้ร้์ะบบไฟฟา้ เพ่�อใหไ้ดค้้วาม่สิงู
ทีี่�เหม่าะสิม่ตาม่หลักเออร์โ์กโนม่กิ 
สิขี้าว 402.783.07 18,000 บั�ทุ

สิดีำา 602.783.06 18,000 บั�ทุ

โคร์งข้�โต๊๊ะปร์บัันิั�ง/ยน่ิ BEKANT/บัแีคนิท์ุ สำำ�หร์บััท็ุอปโต๊๊ะ 120 ซม. 
ใชิ้คู้้่กับท็ี่อป้โต๊ะ BEKANT/บแีค้นท์ี่ ข้นาด 120 ซม่. ป้ร์บัค้วาม่สิงูได้
ร์ะหวา่ง 65-125 ซม่. โดยใชิ้ร้์ะบบไฟฟา้ เพ่�อใหไ้ดค้้วาม่สิงูทีี่�เหม่าะสิม่
ตาม่หลักเออร์โ์กโนม่กิ 
สิขี้าว 302.783.03 16,000 บั�ทุ

สิดีำา 502.783.02 16,000 บั�ทุ
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สำนิิค้�และร์�ค�สำนิิค้�และร์�ค�

THYGE/ธิกิเก
ท็ุอปโต๊๊ะ THYGE/ธิกิเก 120×60 ซม. 
ใชิ้ร้์ว่ม่กับโค้ร์งข้าโต๊ะ THYGE/ธิกิเก ข้นาด 120 ซม่.
สิขี้าว 603.543.00 1,350 บั�ทุ

โคร์งข้�โต๊๊ะ THYGE/ธิกิเก 120×60 ซม. 
ใชิ้ร้์ว่ม่กับท็ี่อป้โต๊ะ THYGE/ธิกิเก ข้นาด 120 ซม่.
สิเีงิน 702.937.78 2,500 บั�ทุ

IDÅSEN/อิดวัเซน
ท็ุอปโต๊๊ะ IDÅSEN/อิดัิวเซนิ 120×70 ซม. 
ใชิ้ร้์ว่ม่กับโค้ร์งข้าโต๊ะ IDÅSEN/อิดวัเซน สิำาหร์บัท็ี่อป้โต๊ะ ข้นาด 120 ซม่.
สินีำ�าตาล 303.821.92 2,990 บั�ทุ
สิดีำา 004.038.79 2,990 บั�ทุ

ท็ุอปโต๊๊ะ IDÅSEN/อิดัิวเซนิ 140x70 ซม. 
ใชิ้ร้์ว่ม่กับโค้ร์งข้าโต๊ะ IDÅSEN/อิดวัเซน สิำาหร์บัท็ี่อป้โต๊ะข้นาด 140 ซม่.
สินีำ�าตาล 004.737.54 2,990 บั�ทุ
สิดีำา 304.838.17 2,990 บั�ทุ

ท็ุอปโต๊๊ะ IDÅSEN/อิดัิวเซนิ 160×80 ซม. 
ใชิ้ร้์ว่ม่กับโค้ร์งข้าโต๊ะ IDÅSEN/อิดวัเซน สิำาหร์บัท็ี่อป้โต๊ะข้นาด 160 ซม่.
สินีำ�าตาล 203.609.92 4,900 บั�ทุ
สิดีำา 404.038.82 4,900 บั�ทุ

โคร์งข้�โต๊๊ะแบับัปร์บัันัิ�ง/ยน่ิ IDÅSEN/อิดัิวเซนิ สำำ�หร์บััท็ุอปโต๊๊ะ ข้นิ�ดิ 
120 ซม. และ 160 ซม. ใชิ้คู้้่กับท็ี่อป้โต๊ะ IDÅSEN/อิดวัเซน ข้นาด 120 ซม่. 
และ 160 ซม่. ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 63-127 ซม่. โดยใชิ้ร้์ะบบไฟฟา้ เพ่�อให้
ไดค้้วาม่สิงูทีี่�เหม่าะสิม่ตาม่หลักเออร์โ์กโนม่กิ 
สิเีบจ 204.119.82 17,500 บั�ทุ
สิเีที่าเข้ม้่ 104.121.71 17,500 บั�ทุ

โคร์งข้�โต๊๊ะ IDÅSEN/อิดัิวเซนิ สำำ�หร์บััท็ุอปโต๊๊ะ ข้นิ�ดิ 120 ซม. และ 
160 ซม. ใชิ้คู้้่กับท็ี่อป้โต๊ะ IDÅSEN/อิดวัเซน ข้นาด 120 ซม่. และ 160 ซม่. 
ติดตั�งท็ี่อป้โต๊ะตาม่ค้วาม่สิงูทีี่�ค้ณุต้องการ์ได ้เพร์าะข้าโต๊ะป้ร์บัร์ะดบัได้
ร์ะหวา่ง 62-76 ซม่. 
สิเีบจ 803.609.89 5,500 บั�ทุ
สิเีที่าเข้ม้่ 903.980.91 5,500 บั�ทุ

โคร์งข้�โต๊๊ะ IDÅSEN/อิดัิวเซนิ สำำ�หร์บััท็ุอปโต๊๊ะ ข้นิ�ดิ 140 ซม.

สิเีที่าเข้ม้่ สิงู 75 ซม่. 104.838.23 2,500 บั�ทุ
สิเีบจ สิงู 75 ซม่. 304.737.43 2,500 บั�ทุ

สิเีที่าเข้ม้่ สิงู 105 ซม่. 704.838.20 4,000 บั�ทุ
สิเีบจ สิงู 105 ซม่. 604.737.46 4,000 บั�ทุ

SKARSTA/สิกัชิ้ต้า
ท็ุอปโต๊๊ะ SKARSTA/สำกัชุต้๊� 120×70 ซม. 
ใชิ้กั้บโค้ร์งข้าโต๊ะ SKARSTA/สิกัชิ้ต้า
สิขี้าว 604.585.62 1,700 บั�ทุ
สิเีบจ 404.585.63 2,000 บั�ทุ

ท็ุอปโต๊๊ะ SKARSTA/สำกัชุต้๊� 160×80 ซม. 
ใชิ้กั้บโค้ร์งข้าโต๊ะ SKARSTA/สิกัชิ้ต้า
สิขี้าว 304.585.68 2,700 บั�ทุ
สิเีบจ 104.585.69 3,000 บั�ทุ

โคร์งข้�โต๊๊ะปร์บัันิั�ง/ยน่ิ SKARSTA/สำกัชุต้๊� สำำ�หร์บััท็ุอปโต๊๊ะ 120×70 ซม. 
หร์อ่ 160×80 ซม. ใชิ้กั้บท็ี่อป้โต๊ะ SKARSTA/สิกัชิ้ต้า ป้ร์บัค้วาม่สิงูข้องโต๊ะ
ไดง่้ายๆ ตั�งแต่ 70 ถ่ง 120 ซม่. เพยีงหมุ่นม่อ่จบั เพ่�อใหโ้ต๊ะไดร้์ะดบัตาม่
ต้องการ์ ไม่ว่า่ค้ณุจะนั�งหร์อ่ยน่
สิขี้าว 304.585.54 5,290 บั�ทุ

TOMMARYD/ที่อม่ม่าร์ด่
ท็ุอปโต๊๊ะ TOMMARYD/ทุอมม�ร์ดึิ 130x70 ซม. 
ใชิ้กั้บโค้ร์งข้าโต๊ะ TOMMARYD/ที่อม่ม่าร์ด่ สิำาหร์บัท็ี่อป้โต๊ะข้นาด 130 ซม่.
สิแีอนที่ร์าไซต์ 604.160.15 2,490 บั�ทุ
สิเีที่าอ่อน 604.160.20 2,490 บั�ทุ
สิขี้าว 404.838.26 1,990 บั�ทุ
วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้ 504.737.75 1,990 บั�ทุ

โคร์งข้�โต๊๊ะ TOMMARYD/ทุอมม�ร์ดึิ สำำ�หร์บััท็ุอปโต๊๊ะข้นิ�ดิ 130 ซม.

สิแีอนที่ร์าไซต์ สิงู 75 ซม่. 704.298.09 2,500 บั�ทุ
สิเีที่าอ่อน สิงู 75 ซม่. 304.298.11 2,500 บั�ทุ
สิขี้าว สิงู 75 ซม่. 804.868.23 2,500 บั�ทุ

สิแีอนที่ร์าไซต์ สิงู 105 ซม่. 904.298.89 3,500 บั�ทุ
สิเีที่าอ่อน สิงู 105 ซม่. 304.298.92 3,500 บั�ทุ
สิขี้าว สิงู 105 ซม่. 204.868.21 3,500 บั�ทุ

อุป้กร์ณเ์สิร์มิ่สิำาหร์บัโต๊ะ
ฉ�กกั�นิโต๊๊ะ EILIF/เอลิฟ 80×48 ซม. 

สิเีที่า 604.827.84 1,590 บั�ทุ
สิเีที่าเข้ม้่ 204.827.81 1,590 บั�ทุ

ฉ�กกั�นิโต๊๊ะ EILIF/เอลิฟ 120×48 ซม. 

สิเีที่า 304.827.66 2,290 บั�ทุ
สิเีที่าเข้ม้่ 004.827.63 2,290 บั�ทุ

ฉ�กกั�นิโต๊๊ะ EILIF/เอลิฟ 140×48 ซม. 

สิเีที่า 104.827.72 2,690 บั�ทุ

ฉ�กกั�นิโต๊๊ะ EILIF/เอลิฟ 160×48 ซม. 

สิเีที่า 804.827.78 2,990 บั�ทุ
สิเีที่าเข้ม้่ 404.827.75 2,990 บั�ทุ

ฉ�กตั๊�ง EILIF/เอลิฟ 80×150 ซม. 

สิเีที่า 304.827.90 3,490 บั�ทุ
สิเีที่าเข้ม้่ 904.827.87 3,490 บั�ทุ

ข้�ตั๊�งฉ�กกั�นิโต๊๊ะ EILIF/เอลิฟ 40×30 ซม.

สิดีำา 404.828.03 900 บั�ทุ
สิขี้าว 704.828.06 900 บั�ทุ

ถู�ดิใสำเ่อกสำ�ร์ KVISSLE/ควสีำเล่ พ่�นไม่ก๊้อก ชิ้ว่ยกันเอกสิาร์เล่�อน
หร์อ่หล่นลงม่า ดง่ถาดออกม่าไดส้ิะดวกเม่่�อต้องการ์หยบิใชิ้ ้วางตั�งได ้
เพ่�อใชิ้เ้ก็บเอกสิาร์ในแนวตั�ง
สิขี้าว 802.039.56 790 บั�ทุ

กล่องใสำน่ิติ๊ยสำ�ร์ ชุุดิ 2 ชุิ�นิ KVISSLE/ควสีำเล่ เจาะชิ้อ่งไวเ้ป้น็ทีี่�จบั ใหด่้ง
หร์อ่ยกออกจากชิ้ั�นไดง่้าย
สิขี้าว 202.039.59 399 บั�ทุ

โคมไฟ LED โต๊๊ะทุำ�ง�นิและทีุ�ชุ�ร์จ์ไร์ส้ำ�ย RIGGAD/ร์กิกอดิ 
ชิ้าร์จ์สิม่าร์ท์ี่โฟนไดง่้ายและสิะดวกสิบาย ไม่ต้่องใชิ้ส้ิายชิ้าร์จ์ 
เพยีงวางโที่ร์ศัพท์ี่ไวบ้นทีี่�ชิ้าร์จ์ไร์ส้ิาย 
สิขี้าว 603.856.36 2,890 บั�ทุ

ชุุดิเล่�อยเจ�ะร้์ 5 ชุิ�นิ FIXA/ฟกิซ�่ ชิ้ว่ยใหเ้จาะรู์สิำาหร์บัก๊อกนำ�า สิายไฟ 
หร์อ่ทีี่�ชิ้าร์จ์ไร์ส้ิายไดง่้ายและร์วดเร์ว็ เหม่าะกับวสัิดทีุี่�ที่ำาจากไม่ ้เชิ้น่ไม่จ้ร์งิ
พาติเคิ้ลบอร์ด์ และ Board on frame ใชิ้ร้์ว่ม่กับสิวา่นเจาะกร์ะแที่กร์ุน่ 
FIXA/ฟกิซา่ 14.4 V หร์อ่สิวา่นไข้ค้วงร์ุน่ FIXA/ฟกิซา่ 14.4 V ป้ร์ะกอบด้วย
ใบเล่�อยเจาะร์ ู3 ป้้� น (35, 64, 78 ม่ม่.) ดอกสิวา่นเจาะนำาศูนย ์
1 ดอก และป้ร์ะแจหกเหลี�ยม่ 1 ดา้ม่

003.023.33 199 บั�ทุ
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เฟอร์น์ิเิจอร์จ์ดัิเก็บั

เหม�ะสำำ�หร์บััก�ร์ใชุง้�นิทัุ�งทีุ�ทุำ�ง�นิและทีุ�บั�้นิ
ม่ซีรี์สีิเ์ฟอร์น์เิจอร์จ์ดัเก็บใหเ้ล่อกหลากหลาย ทัี่�ง GALANT/กะลันท์ี่ BEKANT/
บแีค้นท์ี่ IDÅSEN/อิดวัเซน และ HÄLLAN/แฮลลัน ซ่�งค้ณุเล่อกใชิ้ไ้ดต้าม่ค้วาม่
ต้องการ์จดัเก็บและสิไตล์ทีี่�ชิ้่�นชิ้อบ ทัี่�งหม่ดไดร้์บัการ์พฒันาข้่�นเพ่�อใหใ้ชิ้ง้านได้
ในที่กุสิำานกังาน จง่เปี้� ยม่ทัี่�งป้ร์ะโยชิ้นใ์ชิ้ส้ิอยทีี่�ชิ้าญ่ฉลาดและค้ณุภาพร์ะดับสิงู 
ทัี่�งยงันำาไป้ใชิ้ใ้นบา้นโดยจดัตาม่แบบทีี่�ต้องการ์ไดง่้ายๆ เชิ้น่ ม่กิซแ์อนดแ์ม่ที่ชิ้ต์ู้
ข้นาดต่างๆ เล่อกใชิ้ลิ้�นชิ้กัเสิร์มิ่ ทีี่�แข้วนแฟม้่ ตูลิ้�นชิ้กั หร์อ่ต่อกันเข้า้เป้น็ฉากกั�น
หอ้งเพ่�อเพิ�ม่พ่�นทีี่�ที่ำางานทีี่�เป้น็สิว่นตัว เป้น็ต้น 

จดัิเก็บัทุกุอย�่งให้เปน็ิร์ะเบัยีบั
ข้่�นชิ้่�อวา่สิำานกังาน ยอ่ม่ต้องม่ขี้องใชิ้ห้ลายอยา่ง ตั�งแต่แฟม้่เอกสิาร์ กร์ะดาษ
ป้ร์นิเตอร์ ์และค้อม่พวิเตอร์ ์ไหนจะสิายไฟและสิายเค้เบลิต่างๆ ซรี์สีิเ์ฟอร์น์เิจอร์์
จดัเก็บข้องเร์าตอบโจที่ยก์าร์จดัเก็บข้องใชิ้ใ้นสิำานักงานไดอ้ยา่งค้ร์บค้ร์นั ซรี์สีิ์
GALANT/กะลันท์ี่ เฟอร์น์เิจอ์ร์ท์ี่กุชิ้ิ�นม่ชีิ้อ่งร์อ้ยสิายไฟและชิ้อ่งร์ะบายอากาศชิ้ว่ย
ไม่ใ่หเ้ค้ร์่�อง CPU และอุป้กร์ณค์้อม่พวิเตอร์ต่์างๆ ร์อ้นเกินไป้ ตูซ้รี์สีิ ์HÄLLAN/
แฮลลัน ออกแบบม่าใหเ้ป้น็เฟอร์น์เิจอร์แ์บบโม่ดลูาร์ ์จง่สิาม่าร์ถเล่อกใชิ้เ้ดี�ยวๆ
หร์อ่เล่อกตูห้ลายๆ ใบ ม่าจดัเป้น็ชุิ้ดตูที้ี่�ตอบค้วาม่ต้องการ์จดัเก็บข้องค้ณุก็ได้
เก็บไดท้ี่กุอยา่ง ตั�งแต่กร์ะเป้า๋ถ่อ ทีี่�ชิ้าร์จ์แล็ป้ท็ี่อป้ กร์ะเป้า๋สิตางค์้ ไป้จนถ่งเอกสิาร์
สิำาคั้ญ่ต่างๆ เฟอร์น์เิจอร์ส์ิว่นใหญ่ใ่นซรี์สีิ ์BEKANT/บแีค้นท์ี่ และ IDÅSEN/
อิดวัเซน ม่าพร์อ้ม่ล้อเล่�อน มุ่ม่ที่ำางานข้องค้ณุจง่พร์อ้ม่สิำาหร์บัการ์ป้ร์บัเป้ลี�ยน
หร์อ่แป้ลงร์า่ง เพ่�อใชิ้ง้านในฟงัก์ชิ้ั�นอ่�นๆ ไดใ้นเวลาทีี่�ไม่ไ่ดท้ี่ำางาน เร์ายงัม่สีิม่าร์ท์ี่
ล็อก ROTHULT/รู์ธูิลท์ี่ ใหค้้ณุใชิ้ร้์ว่ม่กับเฟอร์น์เิจอร์ซ์รี์สีิ ์BEKANT/บแีค้นท์ี่ 
และ IDÅSEN/อิดวัเซน เพ่�อเก็บข้องสิำาคั้ญ่ใหป้้ลอดภัย 

ผ่�่นิทุดิสำอบัเพื่่�อก�ร์ใชุง้�นิทีุ�ทุนิทุ�นิและย�วนิ�นิ
ทีี่�เก็บข้องทัี่�งหม่ดนี�ผ่า่นการ์ร์บัร์องใหใ้ชิ้ใ้นสิำานกังานและไดม้่าตร์ฐาน 
EN 14073, EN14074, ANSI/BIFMA x5.9 และ ISO-7170 
ดา้นค้วาม่ป้ลอดภัย ค้วาม่ที่นที่าน และค้วาม่ม่ั�นค้งแข้ง็แร์ง

นอกจากนี�ยงัผ่า่นการ์ที่ดสิอบค้วาม่แข้ง็แร์งที่นที่านทีี่�เข้ม้่งวดม่ากม่าย เชิ้น่ 
การ์ที่ดสิอบค้วาม่ที่นที่านต่อการ์สิก่หร์อข้องพ่�นผ่วิเฟอร์น์เิจอร์ ์และการ์ที่ดสิอบ
ลิ�นชิ้กัและบานเล่�อนวา่เล่�อนไดเ้ร์ยีบล่�น แม่ผ้่า่นการ์ใชิ้ง้านเป้น็เวลานาน

ดีิไซเนิอร์์
BEKANT/บแีค้นท์ี่ และ GALANT/กะลันท์ี่: Karl Malmvall และ Eva Lilja 
Löwenhielm
HÄLLAN/แฮลลัน and IDÅSEN/อิดวัเซน: Jon Karlsson 

ข้อ้แนิะนิำ�ในิก�ร์ดิแ้ลร์กัษ�
เชิ้ด็ที่ำาค้วาม่สิะอาดด้วยผ่า้ชุิ้บนำ�าสิบูอ่่อนๆ

                  อ่านร์ายละเอียดเพิ�ม่เติม่ในคู้่ม่่อร์ับป้ร์ะกันสิินค้้า

GALANT/กะลันท์ี่ BEKANT/บแีค้นท์ี่

HÄLLAN/แฮลลันIDÅSEN/อิดวัเซน 

สิม่าร์ท์ี่ล็อก ROTHULT/ร์ธููิลท์ี่ ใหค้้ณุล็อกทีี่�เก็บข้องได้
โดยไม่ต้่องใชิ้แ้ม่ก่ญุ่แจ ใชิ้ร้์ว่ม่กับม่าสิเตอร์ก์าร์ด์ทีี่�ใหม้่า
พร์อ้ม่กันได ้หร์อ่จะใชิ้ร้์ว่ม่กับการ์ด์/สิม่าร์ท์ี่โฟนทีี่�สินับสินนุ
ร์ะบบ NFC/RFID ก็ได้

ก�ร์เล่อกชุิ�นิสำว่นิและก�ร์ปร์ะกอบั

กลไกล็อกข้อง GALANT/กะลันิท์ุ – ข้อ้ควร์ร้์้

11 2 43

GALANT/กะลันท์ี่

BEKANT/บแีค้นท์ี่

HÄLLAN/แฮลลัน

IDÅSEN/อิดัวเซน
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ชุุดิสำนิิค้�ตั๊วอย�่ง ซรี์สีำ ์GALANT/กะลันิท์ุ

ชุิ้ดตูเ้ก็บข้องทีี่�ใหฟ้งัก์ชิ้ั�นค้ร์บค้ร์นั เพร์าะม่ทัีี่�งสิว่นทีี่�เป้น็ชิ้ั�นไร์บ้านและตูบ้านสิวงิ
ข้นาดโดยร์วม่: 320×45×120 ซม่.

ทัุ�งชุุดิร์�ค� (สำขี้�ว) 27,160 บั�ทุ (ร์หสัิสินิค้้า 092.857.82)

ข้นาดโดยร์วม่: กว้าง×ล่ก×สิงู

ชุุดิสำนิิค้�ตั๊วอย�่ง ซรี์สีำ ์BEKANT/บัแีคนิท์ุ
ข้นาดโดยร์วม่: กว้าง×ล่ก×สิงู

ใชิ้ร้์ว่ม่กับข้าตูแ้ละสิม่าร์ท์ี่ล็อก ม่ชีิ้อ่งร์อ้ยสิายไฟในตัว จง่ใชิ้เ้ป้น็โต๊ะพร์เีซนเที่ชิ้นัได ้
ข้นาดโดยร์วม่ 41×45×101 cm.

ทัุ�งชุุดิ (ต๊�ข้�่ยสำขี้�ว) ร์�ค� 8,000 บั�ทุ (ร์หสัิสินิค้้า 792.957.06)

เข้น็ไป้ใชิ้ไ้ดท้ี่กุบร์เิวณทีี่�ต้องการ์ ท็ี่อป้โต๊ะกวา้ง จง่ใชิ้เ้ป้น็โต๊ะร์เีซป้ชิ้นัไดส้ิบาย 
ข้นาดโดยร์วม่ 61×45×101 cm.

ทัุ�งชุุดิ (ต๊�ข้�่ยสำขี้�ว) ร์�ค� 8,750 บั�ทุ (ร์หสัิสินิค้้า 892.825.48)

ข้นาดเหม่าะเจาะสิำาหร์บัใชิ้ใ้ต้โต๊ะ นอกจากเป้น็ทีี่�เก็บข้องก็ยงันั�งได ้ จง่ใชิ้เ้ป้น็เก้าอี�
เสิร์มิ่สิำาหร์บัแข้กไดส้ิบาย 
ข้นาดโดยร์วม่ 41×45×61 cm.

ทัุ�งชุุดิ (ต๊�ข้�่ยสำดีิำ�) ร์�ค� 5,350 บั�ทุ (ร์หสัิสินิค้้า 392.824.09)

เข้น็ไป้ใชิ้ไ้ดท้ี่กุบร์เิวณทีี่�ต้องการ์ ใชิ้ร้์ว่ม่กับสิม่าร์ท์ี่ล็อก ROTHULT/ร์ธููิลท์ี่ เพ่�อ
เก็บข้องสิำาคั้ญ่ข้องค้ณุใหป้้ลอดภัย ผ่า่นการ์ร์บัร์องสิำาหร์บัการ์นั�งเป้น็เวลาสิั�นๆ
จง่ใชิ้เ้ป้น็ทีี่�นั �งเสิร์มิ่สิำาหร์บัแข้กไดส้ิบาย
ข้นาดโดยร์วม่ 41×45×61 cm.

ทัุ�งชุุดิ (ต๊�ข้�่ยสำดีิำ�) ร์�ค� 6,400 บั�ทุ (ร์หสัิสินิค้้า 892.957.01)
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ชุุดิสำนิิค้�ตั๊วอย�่ง ซรี์สีำ ์IDÅSEN/อิดัิวเซนิ
ข้นาดโดยร์วม่ กวา้ง×ล่ก×สิงู

หากค้ณุแบง่ทีี่�เก็บข้องกับเพ่�อนร์ว่ม่บา้นหร์อ่เพ่�อนร์ว่ม่งาน ก็สิาม่าร์ถแยกข้อง
เก็บในลิ�นชิ้กัอยา่งป้ลอดภัยไดโ้ดยใชิ้ส้ิม่าร์ท์ี่ล็อก ROTHULT/รู์ธูิลท์ี่ ดา้นบน
ลิ�นชิ้กัเป้น็ตูบ้านปิ้ดซ่�งใหพ้่�นทีี่�เพยีงพอสิำาหร์บัเก็บข้องอ่�นๆ ชุิ้ดสินิค้้าตัวอยา่งนี�
ใชิ้ส้ิม่าร์ท์ี่ล็อกเพยีง 1 ชิ้ิ�น สิม่าร์ท์ี่ล็อก ROTHULT/ร์ธููิลท์ี่ แยกจำาหน่าย
ข้นาดโดยร์วม่ 80×47×119 ซม่.

ทัุ�งชุุดิ (สำนีิำ��เงินิ) ร์�ค� 8,650 บั�ทุ (ร์หสัิสินิค้้า 892.957.15)

เข้น็ไป้ใชิ้ไ้ดท้ี่กุบร์เิวณทีี่�ต้องการ์ สิม่าร์ท์ี่ล็อก ROTHULT/ร์ธููิลท์ี่ ชิ้ว่ยเก็บข้อง
ข้องค้ณุอยา่งแนน่หนาและป้ลอดภัย ชุิ้ดสินิค้้าตัวอยา่งนี�ใชิ้ส้ิม่าร์ท์ี่ล็อกเพยีง 1 ชิ้ิ�น
สิม่าร์ท์ี่ล็อก ROTHULT/รู์ธูิลท์ี่ แยกจำาหน่าย
ข้นาดโดยร์วม่ 42×47×61 ซม่.

ทัุ�งชุุดิ (สำเีทุ�เข้ม้) ร์�ค� 4,650 บั�ทุ (ร์หสัิสินิค้้า 692.957.16)

เก็บข้องใหม้่องหาและหยบิใชิ้ง่้าย พร์อ้ม่กันฝุั�นจบัข้องทีี่�เก็บไว ้โดยใชิ้ตู้บ้านกร์ะจก 
นอกจากนี�ยงัใชิ้เ้ป้น็ตูโ้ชิ้วไ์ป้ไดใ้นตัว ตูน้ี�ผ่า่นการ์ร์บัร์องสิำาหร์บัใชิ้ง้านในสิำานกังาน
แต่ก็สิาม่าร์ถใชิ้ง้านในบา้นไดล้งตัวไม่แ่พกั้น
ข้นาดโดยร์วม่ 240×45×280 ซม่.

ทัุ�งชุุดิ (สำเีบัจ) ร์�ค� 24,000 บั�ทุ (ร์หสัิสินิค้้า 603.609.52 จำานวน 2 ร์ายการ์)

ตูส้ิงูพร์อ้ม่กล่องลิ�นชิ้กัหลายใบ ใหพ้่�นทีี่�จดัเก็บจุใจ โดยกินพ่�นทีี่�หอ้งนอ้ย 
สิม่าร์ท์ี่ล็อก ROTHULT/ร์ธููิลท์ี่ ชิ้ว่ยเก็บข้องข้องค้ณุอยา่งแนน่หนาและป้ลอดภัย 
ชุิ้ดสินิค้้าตัวอยา่งนี�ใชิ้ส้ิม่าร์ท์ี่ล็อกเพยีง 1 ชิ้ิ�น 
สิม่าร์ท์ี่ล็อก ROTHULT/ร์ธููิลท์ี่ แยกจำาหนา่ย
ข้นาดโดยร์วม่ 42×47×172 ซม่.

ทัุ�งชุุดิ (สำเีบัจ) ร์�ค� 8,150 บั�ทุ (ร์หสัิสินิค้้า 192.957.14)

ชุุดิสำนิิค้�ตั๊วอย�่ง ซรี์สีำ ์HÄLLAN/แฮลลันิ
ข้นาดโดยร์วม่ กวา้ง×ล่ก×สิงู

ต๊้้เก็บัข้องพื่ร์อ้มบั�นิต๊้้ HÄLLAN/แฮลลันิ ชุิ้ดทีี่�เก็บข้องสิำาหร์บัพ่�นทีี่�จำากัด
ทีี่�ใชิ้ง้านไดอ้ยา่งลงตัวทีี่�ใชิ้ไ้ดทั้ี่�งทีี่�บา้นและทีี่�ที่ำางาน ข้ยายชุิ้ดทีี่�เก็บข้องด้วย
การ์เพิ�ม่ตูเ้ข้า้ไป้ไดท้ี่กุเม่่�อทีี่�ต้องการ์ ล็อกไดโ้ดยใชิ้ก้ญุ่แจม่าตร์ฐาน
ข้นาดโดยร์วม่ 45×47×117 ซม่.

ทัุ�งชุุดิ (สำขี้�ว) ร์�ค� 4,299 บั�ทุ (ร์หสัิสินิค้้า 592.493.29)

ต๊้้เก็บัข้องพื่ร์อ้มบั�นิต๊้้ HÄLLAN/แฮลลันิ ชุิ้ดทีี่�เก็บข้องสิำาหร์บัพ่�นทีี่�จำากัด
ทีี่�ใชิ้ง้านไดอ้ยา่งลงตัวทีี่�ใชิ้ไ้ดทั้ี่�งทีี่�บา้นและทีี่�ที่ำางาน ข้ยายชุิ้ดทีี่�เก็บข้องดว้ย
การ์เพิ�ม่ตูเ้ข้า้ไป้ไดท้ี่กุเม่่�อทีี่�ต้องการ์ ล็อกไดโ้ดยใชิ้ก้ญุ่แจม่าตร์ฐาน
ข้นาดโดยร์วม่ 45×47×167 ซม่.

ทัุ�งชุุดิ (สำขี้�ว) ร์�ค� 4,899 บั�ทุ (ร์หสัิสินิค้้า 692.494.04)

ต๊้้เก็บัข้องพื่ร์อ้มบั�นิต๊้้ HÄLLAN/แฮลลันิ ใชิ้ง้านไดอ้ยา่งเหม่าะสิม่ทัี่�งทีี่�ออฟฟศิ
และทีี่�บา้น ชิ้ว่ยจดัการ์เก็บข้า้วข้องอยา่งเป้น็ร์ะเบยีบ ข้ยายชุิ้ดทีี่�เก็บข้องดว้ย
การ์เพิ�ม่ตูเ้ข้า้ไป้ไดท้ี่กุเม่่�อทีี่�ต้องการ์ ล็อกไดโ้ดยใชิ้ก้ญุ่แจม่าตร์ฐาน
ข้นาดโดยร์วม่ 90×47×167 ซม่.

ทัุ�งชุุดิ (สำขี้�ว) ร์�ค� 11,198 บั�ทุ (ร์หสัิสินิค้้า 792.495.21)

ต๊้้เก็บัข้องพื่ร์อ้มบั�นิต๊้้ HÄLLAN/แฮลลันิ ชุิ้ดทีี่�เก็บข้องสิำาหร์บัพ่�นทีี่�จำากัด
ทีี่�ใชิ้ง้านไดอ้ยา่งลงตัวทีี่�ใชิ้ไ้ดทั้ี่�งทีี่�บา้นและทีี่�ที่ำางาน ข้ยายชุิ้ดทีี่�เก็บข้องด้วย
การ์เพิ�ม่ตูเ้ข้า้ไป้ไดท้ี่กุเม่่�อทีี่�ต้องการ์ ล็อกไดโ้ดยใชิ้ก้ญุ่แจม่าตร์ฐาน
ข้นาดโดยร์วม่ 45×47×142 ซม่.

ทัุ�งชุุดิ (สำขี้�ว) ร์�ค� 4,599 บั�ทุ (ร์หสัิสินิค้้า 392.494.10)
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ชุุดิสำนิิค้�ตั๊วอย�่ง ซรี์สีำ ์HÄLLAN/แฮลลันิ
ข้นาดโดยร์วม่ กวา้ง×ล่ก×สิงู

ต๊้้เก็บัข้องพื่ร์อ้มบั�นิต๊้้ HÄLLAN/แฮลลันิ ชุิ้ดทีี่�เก็บข้องนี�ใชิ้ง้านไดทั้ี่�งในบา้น
และในสิำานกังาน เพ่�อชิ้ว่ยเก็บข้องสิว่นตัว แฟม้่เอกสิาร์ หร์อ่เอกสิาร์สิำาคั้ญ่ต่างๆ
ข้องค้ณุ ข้ยายชุิ้ดทีี่�เก็บข้องดว้ยการ์เพิ�ม่ตูเ้ข้า้ไป้ไดท้ี่กุเม่่�อทีี่�ต้องการ์ ล็อกไดโ้ดย
ใชิ้ก้ญุ่แจม่าตร์ฐาน
ข้นาดโดยร์วม่ 90×47×167 ซม่.

ทัุ�งชุุดิ (สำขี้�ว) ร์�ค� 9,798 บั�ทุ (ร์หสัิสินิค้้า 992.494.07) 

ต๊้้เก็บัข้องพื่ร์อ้มบั�นิต๊้้ HÄLLAN/แฮลลันิ ดว้ยที่ร์งตูที้ี่�สิงู จง่เป้น็ชุิ้ดทีี่�เก็บข้อง
สิำาหร์บัพ่�นทีี่�จำากัด ข้ยายชุิ้ดทีี่�เก็บข้องดว้ยการ์เพิ�ม่ตูเ้ข้า้ไป้ไดท้ี่กุเม่่�อทีี่�ต้องการ์
ล็อกไดโ้ดยใชิ้ก้ญุ่แจม่าตร์ฐาน
ข้นาดโดยร์วม่ 45×47×167 ซม่.

ทัุ�งชุุดิ (สำขี้�ว) ร์�ค� 6,299 บั�ทุ (ร์หสัิสินิค้้า 292.493.97)

ต๊้้เก็บัข้องพื่ร์อ้มบั�นิต๊้้ HÄLLAN/แฮลลันิ เก็บข้องที่กุอยา่งไดค้้ร์บค้ร์นัในทีี่�
เดยีว ล็อกกร์ะเป้า๋สิะพาย กร์ะเป้า๋สิตางค์้ กญุ่แจ และเอกสิาร์ต่างๆ เก็บไวไ้ดอ้ยา่ง
ป้ลอดภัยภายในตูโ้ดยใชิ้ก้ญุ่แจม่าตร์ฐาน ข้ยายชุิ้ดทีี่�เก็บข้องดว้ยการ์เพิ�ม่ตูเ้ข้า้ไป้
ไดท้ี่กุเม่่�อทีี่�ต้องการ์
ข้นาดโดยร์วม่ 90×47×167 ซม่.

ทัุ�งชุุดิ (สำขี้�ว) ร์�ค� 12,598 บั�ทุ (ร์หสัิสินิค้้า 292.494.01)
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เฟอร์น์ิเิจอร์จ์ดัิเก็บัและร์�ค�

GALANT/กะลันท์ี่
ชุั�นิว�งข้อง GALANT/กะลันิท์ุ 80×120 ซม. ล่ก 45 ซม่. ร์บันำ�าหนกัสิงูสิดุ 
30 กก./ชิ้ั�น ใชิ้คู้้่กับตู้เสิร์มิ่ GALANT/กะลันท์ี่ ข้นาด 80×80 ซม่. ได้

วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้ 003.651.89 5,590 บั�ทุ
สิขี้าว 203.651.93 5,590 บั�ทุ
วเีนยีร์แ์อชิ้ยอ้ม่สิดีำา 603.651.91 5,590 บั�ทุ

ต๊้้ลิ�นิชุกั GALANT/กะลันิท์ุ 80×80 ซม. ล่ก 45 ซม่. ใชิ้คู้้่กับตู้เสิร์มิ่ 
GALANT/กะลันท์ี่ ข้นาด 80×80 ซม่. ได้

วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้ 503.651.58 15,990 บั�ทุ
สิขี้าว 703.651.62 15,990 บั�ทุ
วเีนยีร์แ์อชิ้ยอ้ม่สิดีำา 103.651.60 15,990 บั�ทุ

ต๊้้บั�นิเล่�อนิ GALANT/กะลันิท์ุ 160×120 ซม. ล่ก 45 ซม่. ร์บันำ�าหนกั
สิงูสิดุ 30 กก./ชิ้ั�น ใชิ้คู้้กั่บตูเ้สิร์มิ่ GALANT/กะลันท์ี่ ข้นาด 160×80 ซม่. ได้

วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้ 603.651.34 21,900 บั�ทุ
สิขี้าว 103.651.36 21,900 บั�ทุ
วเีนยีร์แ์อชิ้ยอ้ม่สิดีำา 003.651.32 21,900 บั�ทุ

ต๊้้บั�นิเปดิิ GALANT/กะลันิท์ุ 80×120 ซม. ล่ก 45 ซม่. ร์บันำ�าหนกัสิงูสิดุ 
30 กก./ชิ้ั�น ลิ�นชิ้กัพร์อ้ม่ตัวชิ้ะลอการ์กร์ะแที่ก ชิ้ว่ยใหป้้ดิลิ�นชิ้กัไดเ้บา
และเงียบ ใชิ้คู้้่กับตู้เสิร์มิ่ GALANT/กะลันท์ี่ ข้นาด 80×80 ซม่. ได้

วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้ 703.651.38 7,990 บั�ทุ
สิขี้าว 903.651.42 7,990 บั�ทุ
วเีนยีร์แ์อชิ้ยอ้ม่สิดีำา 303.651.40 7,990 บั�ทุ

ต๊้้ลิ�นิชุกัมล้ีอเล่�อนิ GALANT/กะลันิท์ุ 45×55 ซม. ล่ก 60 ซม่. ลิ�นชิ้กั
พร์อ้ม่ตัวชิ้ะลอการ์กร์ะแที่ก ชิ้ว่ยใหป้้ดิลิ�นชิ้กัไดเ้บาและเงียบ

วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้ 003.651.51 6,590 บั�ทุ
สิขี้าว 903.651.56 6,590 บั�ทุ
วเีนยีร์แ์อชิ้ยอ้ม่สิดีำา 403.651.54 6,590 บั�ทุ

HÄLLAN/แฮลลัน
ต๊้้ HÄLLAN/แฮลลันิ 45×50 ซม. ล่ก 47 ซม่. เล่อกจดัเป้น็ชุิ้ดตู้เก็บข้อง
ไดอ้ยา่งใจ ไม่ว่า่สิำาหร์บัการ์ใชิ้ง้านทีี่�บา้นหร์อ่ทีี่�ที่ำางาน ใชิ้ตู้้ทีี่�ม่ขี้นาดแตกต่าง
กัน เพ่�อใหจ้ดัเก็บไดอ้ยา่งที่กุอยา่ง ตั�งแต่กญุ่แจไป้จนถ่งกร์ะเป้า๋ถ่อ ค้วร์ใชิ้้
ร์ว่ม่กับข้าตู้ HÄLLAN/แฮลลัน

สิขี้าว 303.637.30  2,000 บั�ทุ

ต๊้้ HÄLLAN/แฮลลันิ 45×75 ซม. ล่ก 47 ซม่. เล่อกจดัเป้น็ชุิ้ดตู้เก็บข้อง
ไดอ้ยา่งใจ ไม่ว่า่สิำาหร์บัการ์ใชิ้ง้านทีี่�บา้นหร์อ่ทีี่�ที่ำางาน ใชิ้ตู้้ทีี่�ม่ขี้นาดแตกต่าง
กัน เพ่�อใหจ้ดัเก็บไดอ้ยา่งที่กุอยา่ง ตั�งแต่กญุ่แจไป้จนถ่งกร์ะเป้า๋ถ่อ ค้วร์ใชิ้้
ร์ว่ม่กับข้าตู้ HÄLLAN/แฮลลัน

สิขี้าว 003.636.23  2,300 บั�ทุ

ข้�ต๊้้ HÄLLAN/แฮลลันิ 45×28 ซม. ล่ก 2 ซม่.

สิขี้าว 903.636.33 299 บั�ทุ
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เฟอร์น์ิเิจอร์จ์ดัิเก็บัและร์�ค� อุปกร์ณ์เ์สำร์มิสำำ�หร์บััจดัิเก็บั

BEKANT/บแีค้นท์ี่
กล่อง/ต๊้้เก็บัข้อง BEKANT/บัแีคนิท์ุ 41×61 ซม. ล่ก 45 ซม่. ค้วร์ใชิ้้
ร์ว่ม่กับล้อเล่�อนหร์อ่ข้าตู้ BEKANT/บแีค้นท์ี่ ใชิ้เ้ป้น็เก้าอี�เสิร์มิ่สิำาหร์บันั�ง
ในเวลาสิั�นๆ ได้

ตาข้่าย/สิีข้าว 603.629.89 5,000 บั�ทุ
ตาข้า่ย/สิดีำา 903.630.01 5,000 บั�ทุ

ต๊้้เก็บัข้อง BEKANT/บัแีคนิท์ุ 41×101 ซม. ล่ก 45 ซม่. ค้วร์ใชิ้ร้์ว่ม่กับ
ล้อเล่�อนหร์อ่ข้าตู้ BEKANT/บแีค้นท์ี่ ใชิ้เ้ป้น็ทีี่�จดัพร์เีซนเที่ชิ้นัหร์อ่ป้ร์ะชุิ้ม่
สิั�นๆ ได ้เพร์าะม่ชีิ้อ่งทีี่�สิาม่าร์ถร์อ้ยสิายไฟไดอ้ยูด่า้นหลังชิ้ั�นวางข้องและ
ลิ�นชิ้กั

ตาข้่าย/สิีข้าว 403.629.90 7,000 บั�ทุ
ตาข้า่ย/สิดีำา 303.630.04 7,000 บั�ทุ

ต๊้้เก็บัข้อง BEKANT/บัแีคนิท์ุ 61×101 ซม. ล่ก 45 ซม่. ค้วร์ใชิ้ร้์ว่ม่กับล้อ
เล่�อนหร์อ่ข้าตู้ BEKANT/บแีค้นท์ี่ กวา้งพอใหส้ิาม่าร์ถใชิ้เ้ป้น็โต๊ะร์เีซป้ชิ้นัได้

ตาข้่าย/สิีข้าว 203.629.91 8,000 บั�ทุ
ตาข้า่ย/สิดีำา 603.630.07 8,000 บั�ทุ

ล้อเล่�อนิ 4 ล้อ BEKANT/บัแีคนิท์ุ Ø8 ซม่. 

สิขี้าว 003.724.58 750 บั�ทุ
สิดีำา 603.724.55 750 บั�ทุ

ข้�ต๊้้ 4 ข้� BEKANT/บัแีคนิท์ุ Ø3 ซม่.

สิขี้าว 503.724.65 350 บั�ทุ
สิดีำา 203.724.62 350 บั�ทุ

ชุั�นิว�งข้อง BEKANT/บัแีคนิท์ุ 121×134 ซม. ล่ก 45 ซม่. 

สิขี้าว 203.735.03 10,900 บั�ทุ
สิดีำา 903.734.96 10,900 บั�ทุ

IDÅSEN/อิดวัเซน
ต๊้้ลิ�นิชุกัมล้ีอเล่�อนิ IDÅSEN/อิดัิวเซนิ 42×61 ซม. ล่ก 47 ซม่. 
พร์อ้ม่ล้อเล่�อน ใหค้้ณุเล่�อนเข้า้ใต้โต๊ะหร์อ่เล่�อนไป้ร์อบๆ หอ้งไดส้ิะดวก

สิเีบจ 303.207.31 4,000 บั�ทุ
สิเีที่าเข้ม้่ 103.609.83 4,000 บั�ทุ
สินีำ�าตาลที่อง 303.980.89 4,000 บั�ทุ

ต๊้้พื่ร์อ้มบั�นิต๊้้+ลิ�นิชุกั IDÅSEN/อิดัิวเซนิ 80×119 ซม. ล่ก 47 ซม่. 
ค้วร์ยด่เข้า้กับผ่นงั 

สิเีบจ 503.207.30 8,000 บั�ทุ
สินีำ�าเงิน 203.979.43 8,000 บั�ทุ

ต๊้้สำง้มลิี�นิชุกั+บั�นิปดิิ IDÅSEN/อิดัิวเซนิ 45×172 ซม. ล่ก 47 ซม่. 
ค้วร์ยด่เข้า้กับผ่นงั

สิเีบจ 103.207.32 7,500 บั�ทุ
สินีำ�าเงิน 103.609.78 7,500 บั�ทุ

ต๊้้บั�นิเล่�อนิกร์ะจก IDÅSEN/อิดัิวเซนิ 120×140 ซม. ล่ก 45 ซม่. 
ค้วร์ยด่เข้า้กับผ่นงั

สิเีบจ 603.609.52 12,000 บั�ทุ

สำม�ร์ท์ุล็อก ROTHULT/ร้์ธ้ิลท์ุ 1 ชุิ้ด ติดตั�งสิม่าร์ท์ี่ล็อกเข้า้กับทีี่�เก็บข้อง
ซรี์สีิ ์IDÅSEN/อิดวัเซน หร์อ่ BEKANT/บแีค้นท์ี่ เพ่�อเก็บข้องข้องค้ณุให้
ป้ลอดภัย ม่มี่าสิเตอร์คี์้ยใ์ห ้2 อัน

สิขี้าว 003.597.39 650 บั�ทุ

ถู�ดิใสำเ่อกสำ�ร์ KVISSLE/ควสิำเล่ พ่�นไม่ก๊้อก ชิ้ว่ยกันเอกสิาร์เล่�อนหร์อ่
หล่นลงม่า ดง่ถาดออกม่าได ้สิะดวกเม่่�อต้องการ์หยบิใชิ้ ้วางตั�งได ้เพ่�อใชิ้้
เก็บเอกสิาร์ในแนวตั�ง

สิขี้าว 802.039.56 790 บั�ทุ

กล่องใสำน่ิติ๊ยสำ�ร์ ชุุดิ 2 ชุิ�นิ KVISSLE/ควสีำเล่ เจาะชิ้อ่งไวเ้ป้น็ทีี่�จบั ใหด้ง่
หร์อ่ยกออกจากชิ้ั�นไดง่้าย

สิขี้าว 202.039.59 399 บั�ทุ

ทีุ�แข้วนิหนิงัสำอ่พื่มิพื่ ์KVISSLE/ควสิำเล่ ไม่ว่า่จะแข้วนไวกั้บผ่นงัหอ้ง 
แข้วนไวด้า้นข้า้งทีี่�เก็บข้อง ซรี์สีิ ์GALANT/กะลันท์ี่ (ตู้บานเล่�อน ตู้บานม่ว้น
และตู้เอกสิาร์ ชิ้ั�นวางข้อง ตู้เสิร์มิ่ และตู้ลิ�นชิ้กั) หร์อ่จะวางแนวนอนในลิ�นชิ้กั
ดา้นบนสิดุข้องตู้ลิ�นชิ้กัม่ล้ีอเล่�อน GALANT/กะลันท์ี่ (45×55) วสัิดผุ่นงั
ต่างชิ้นดิกันจำาเป้น็ต้องใชิ้อุ้ป้กร์ณติ์ดยด่ต่างกัน เล่อกใชิ้อุ้ป้กร์ณติ์ดยด่ให้
เหม่าะกับวสัิดผุ่นงัข้องบา้นค้ณุ (อุป้กร์ณติ์ดยด่แยกจำาหนา่ย)

สิขี้าว 401.980.18 590 บั�ทุ

แฟม้แข้วนิ SUMMERA/ซุมเมอร์�่ 16 ชิ้ิ�น 
เหม่าะสิำาหร์บักร์ะดาษข้นาด A4

ม่ลีาย 002.522.67 329 บั�ทุ

ถู�ดิใสำข่้อง 6 ชุอ่ง SUMMERA/ ซุมเมอร์�่ 44×37 ซม่. สิงู 3 ซม่. 
ถาดใสิข่้องชิ้ว่ยจดัร์ะเบยีบข้า้วข้องกร์ะจุกกร์ะจกิในลิ�นชิ้กัข้นาดใหญ่่

สิแีอนที่ร์าไซต์ 002.224.59 199 บั�ทุ

ทีุ�ว�งป�กก�และเคร์่�องเข้ยีนิ KVISSLE/ควสิำเล่ 
ใสิไ่ดทั้ี่�งป้ากกา เค้ร์่�องเข้ยีน โที่ร์ศัพท์ี่ม่อ่ถ่อ และข้องกร์ะจุกกร์ะจกิอ่�นๆ 
ใสิข่้องไม่ต้่องกลัวกร์ะจดักร์ะจาย เพร์าะม่ไีม่ก๊้อกร์องอยูด้่านล่าง

สิขี้าว 503.972.15 590 บั�ทุ
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เก้�อี�ทุำ�ง�นิ

เก้�อี�ทุำ�ง�นิทีุ�เหม�ะเจ�ะลงตั๊ว
เร์าม่เีก้าอี�สิำานกังานนั�งสิบายทีี่�ลงตัวกับที่กุการ์ใชิ้ง้าน ตั�งแต่เก้าอี�หมุ่นสิำาหร์บัโต๊ะ
ที่ำางาน เก้าอี�ร์บัแข้ก ไป้จนถ่งเก้าอี�ป้ร์ะชุิ้ม่ โดยม่สีิไตล์ สิสีินั และวสัิดใุหเ้ล่อก
หลากหลาย จง่ง่ายต่อการ์หาเก้าอี�ทีี่�ตอบค้วาม่ต้องการ์ข้องค้ณุไดอ้ยา่งถ่องแท้ี่
ทีี่�เข้า้กับสิไตล์การ์ตกแต่งในออฟฟศิข้องค้ณุไดอ้ยา่งลงตัวดว้ย 

เก้าอี�หมุ่นข้องเร์าม่ทัีี่�งทีี่�ม่ากับฟงัก์ชิ้ั�นพ่�นฐาน ไป้จนถ่งทีี่�ม่าพร์อ้ม่ฟงัก์ชิ้ั�นสิดุ
ทัี่นสิม่ยั การ์เล่อกเก้าอี�ที่ำางานทีี่�เหม่าะสิม่นั�นไม่ย่าก เพยีงค้ณุเข้า้ใจค้วาม่
ต้องการ์ข้องตนเองอยา่งถ่องแท้ี่ ลองน่กดวูา่ค้ณุที่ำากิจกร์ร์ม่ใดบา้งข้ณะนั�ง
เก้าอี� เชิ้น่ ใชิ้ค้้อม่พวิเตอร์ ์วาดรู์ป้ ที่ำาร์ายการ์ค่้าใชิ้จ้า่ย ลองคิ้ดค้ร์า่วๆ วา่ 
ค้ณุใชิ้เ้วลาที่ำากิจกร์ร์ม่เหล่านั�นนานเท่ี่าไร์ เก้าอี�ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดแ้บบธิร์ร์ม่ดาอาจ
ใหค้้วาม่สิบายทีี่�เหม่าะกับการ์ใชิ้นั้�งเพยีงชิ้ั�วค้รู์ ่แต่ถ้าเป้น็การ์นั�งที่ำางานป้ร์ะจำา
ค้ณุอาจต้องเล่อกแบบทีี่�ป้ร์บัไดห้ลายสิว่น เพ่�อชิ้ว่ยใหเ้ป้ลี�ยนท่ี่านั�งได ้นอกจากนี� 
ลองนก่ดวูา่ค้ณุยงัม่คี้วาม่ต้องการ์ใดเป้น็พเิศษหร์อ่ไม่ ่เชิ้น่ อยากผ่อ่นค้ลายสิว่น
แผ่น่หลัง อยากไดที้ี่�เท้ี่าแข้นเพ่�อร์องร์บันำ�าหนักแข้นและไหล่ เก้าอี�สิไตล์ไหนทีี่�ค้ณุ
ชิ้อบ ค้ำาตอบข้องค้ำาถาม่เหล่านี�จะชิ้ว่ยใหค้้ณุเล่อกเก้าอี�ที่ำางานทีี่�เหม่าะสิม่ทีี่�สิดุได ้

ร์บััมอ่กับัง�นิหนัิกได้ิสำบั�ย 
เก้าอี�สิำานกังานข้องเร์าไดม้่าตร์ฐานดา้นค้วาม่ป้ลอดภัย ค้วาม่ม่ั�นค้งแข้ง็แร์ง 
และค้วาม่ที่นที่าน ทัี่�งผ่า่นการ์ร์บัร์องตาม่ม่าตร์ฐาน EN1335-2 และ 
ANSI/BIFMA x5.1 (สิำาหร์บัเก้าอี�ที่ำางาน) และ EN1022, EN15373 
และ ANSI/BIFMA x5.1 (สิำาหร์บัเก้าอี�ป้ร์ะชุิ้ม่)

เร์าไดท้ี่ดสิอบเก้าอี�ดว้ยวธิิทีี่ร์หดต่างๆ เชิ้น่ เร์าแบง่ข้นาดเก้าอี�ตาม่ข้อ้กำาหนด
ข้องยุโร์ป้และอเม่ร์กิา แล้ววางนำ�าหนกัตาม่ทีี่�กำาหนดลงไป้กวา่ 300,000 ค้ร์ั�ง
เพ่�อที่ดสิอบค้วาม่ที่นที่านข้องชิ้ิ�นสิว่นที่กุชิ้ิ�น เพ่�อใหม้่ั �นใจวา่ เก้าอี�ข้องเร์านั�ง
สิบาย ป้ลอดภัย ที่นที่าน ใชิ้น้ั �งที่ำางานไดน้านหลายป้ี

อ่านเพิ�ม่เติม่ในคู้่ม่อ่ร์บัป้ร์ะกันสินิค้้า
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ข้อ้ควร์ร้์้

ธิร์ร์ม่ชิ้าติสิร์า้งร์า่งกายข้องค้นเร์าม่าเพ่�อใหเ้ค้ล่�อนไหวและที่ำากิจกร์ร์ม่ต่างๆ โต๊ะ
ที่ำางานข้องเร์าจง่ค้วร์ออกแบบใหส้ิอดค้ล้องกับธิร์ร์ม่ชิ้าติข้องร์า่งกาย ใหเ้ร์านั�ง
ยน่ พงิ และเป้ลี�ยนอิร์ยิาบถร์ะหวา่งที่ำางานไดเ้ร์่�อยๆ 

1

2

3

4

5

6

เม่่�อนั�ง
1. ค้วร์ม่พี่�นทีี่�ใหเ้หยยีดข้า และหนัซา้ยหนัข้วาไดถ่้ง 90 องศา สิะโพก และเข้า่

ค้วร์ที่ำามุ่ม่กันป้ร์ะม่าณ 95-100 องศา เท้ี่าวางร์าบไป้กับพ่�น ถ้าต้องแบง่เก้าอี�
ใชิ้กั้บค้นอ่�นๆ เก้าอี�ทีี่�ใหเ้ร์าป้ร์บัค้วาม่สิงูข้องทีี่�นั�งได้น่าจะเป้็นตัวเล่อกทีี่�เหม่าะ
ทีี่�สิดุ เพร์าะแม่ส้ิร์รี์ะข้องค้นนั�งจะต่างกัน ก็ยงัป้ร์บัใหน้ั �งสิบายได้เหม่อ่นกัน
ที่กุค้น

2. สิว่นสิงูไม่ค่้วร์เป้น็อุป้สิร์ร์ค้ต่อการ์นั�งที่ำางาน เก้าอี�ทีี่�ป้ร์บัไดทั้ี่�งค้วาม่ล่กทีี่�นั�ง
และค้วาม่สิงูข้องพนักพงิ จะชิ้ว่ยร์องร์บัแผ่น่หลังและข้าข้องเร์า ได้ตาม่ทีี่�
สิร์รี์ะร์า่งกายเร์าต้องการ์

3. เก้าอี�ทีี่�สิาม่าร์ถป้ร์บัเอนได ้ไม่ว่า่ป้ร์บัเอนเบาะนั�งหร์อ่พนกัพงิ หร์อ่ป้ร์บัเอนทัี่�ง
สิองสิว่น ก็ชิ้ว่ยใหป้้ร์บัเป้ลี�ยนท่ี่านั�งได้ง่าย

4. แผ่น่หลังสิว่นล่างเป้น็สิว่นแร์กในร์า่งกายทีี่�จะร์ูส้ิก่เม่่�อยล้า เม่่�อต้องนั�งหร์อ่
อยูใ่นอิร์ยิาบถเดิม่นานๆ เก้าอี�ทีี่�พนักพงิออกแบบม่าใหร้์องร์บัแผ่น่หลังสิว่น
ล่างได้ดี จะชิ้ว่ยค้ลายอาการ์ต่งเค้ร์ยีดข้องกล้าม่เน่�อสิว่นนี�และชิ้ว่ยใหน้ั �ง
สิบายยิ�งข้่�น

5. ทีี่�พกัแข้นชิ้ว่ยลดอาการ์ต่งทีี่�แข้นและไหล่ ทีี่�พกัแข้นซ่�งป้ร์บัร์ะดบัได ้จะร์องร์บั
อวยัวะสิองสิว่นนี�ได้ดียิ�งข้่�น เพร์าะป้ร์บัใหพ้อดีกับสิว่นสิงูข้องเร์าได้โดยเฉพาะ
ทีี่�พกัแข้นทีี่�ดี ไม่ค่้วร์ย่�นข้วางที่ำาใหเ้ร์าไม่ส่ิาม่าร์ถเล่�อนเก้าอี�เข้า้ม่าชิ้ดิโต๊ะได้  
และไม่ค่้วร์เป้็นอุป้สิร์ร์ค้ในการ์เค้ล่�อนไหวและเป้ลี�ยนอิร์ยิาบถข้องเร์า

6. หลังจากนั�งไป้สิกัพกั อาจต้องเอนหลัง แล้วเป้ลี�ยนท่ี่าที่างสิกัหนอ่ย เพ่�อผ่อ่น
ค้ลายร์า่งกาย เก้าอี�ทีี่�ม่ทีีี่�หม่อนร์องศีร์ษะจะร์องร์บัตั�งแต่ชิ้ว่งค้อจนถ่งศีร์ษะ
ข้องเร์าได้ดี และที่ำาใหก้ล้าม่เน่�อสิว่นนี�ได้ร์บัการ์ผ่อ่นค้ลายอยา่งเหม่าะสิม่

เม่่�อยน่พงิเก้าอี�
เก้าอี�ก่�งนั�งก่�งยน่ใหเ้ร์าเป้ลี�ยนอิร์ยิาบถม่าที่ำางานในท่ี่าก่�งนั�งก่�งยน่ได ้ยิ�งถ้าไดใ้ชิ้้
คู้่กับโต๊ะที่ำางานทีี่�ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดด้ว้ยแล้ว ค้วาม่สิบายก็จะยิ�งที่วคี้ณู

• ที่ำาใหร้์า่งกายทัี่�งสิว่นบนและล่างเค้ล่�อนไหวไดอ้ยา่งอิสิร์ะ
• ที่ำาใหก้ล้าม่เน่�อแกนกลางลำาตัวแข้ง็แร์งข้่�น
• ที่ำางานในอิร์ยิาบถทีี่�เอ่�อใหเ้ล่อดไหลเวยีนดแีละอัตร์าการ์เผ่าพลาญ่เพิ�ม่ข้่�น

เม่่�อยน่
แม่จ้ะอยูใ่นร์ะหวา่งที่ำางาน ก็ค้วร์ต้องยน่บา้ง อยา่เอาแต่นั�งอยา่งเดยีว การ์สิลับ
สิบัเป้ลี�ยนร์ะหวา่งการ์นั�งกับการ์ยน่ชิ้ว่ยใหร้์ะบบไหลเวยีนโลหติที่ำางานไดด้ ีและ
ยงัชิ้ว่ยใหเ้ร์าเองที่ำางานไดม้่ากข้่�นดว้ย โต๊ะทีี่�ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดเ้ป้น็ค้ำาตอบข้องการ์
นั�งที่ำางานอยา่งถกูลักษณะ เพร์าะป้ร์บัโต๊ะใหส้ิงูพอดกัีบทัี่�งท่ี่ายน่และท่ี่านั�งได้
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ข้อ้ควร์ร้์้

ปร์บััคว�มสำง้ข้องทีุ�นิั�งได้ิ แม่แ้ต่ละค้นจะม่คี้วาม่สิงู
ไม่เ่ท่ี่ากัน ก็ป้ร์บัทีี่�นั�งใหไ้ดอิ้ร์บิายถทีี่�นั�งสิบายทีี่�สิดุได้

ปร์บััคว�มลึกข้องทีุ�นิั�งได้ิ ป้ร์บัค้วาม่ล่กข้องทีี่�นั�งไดง่้าย 
เพ่�อใหก้าร์ร์องร์บัต้นข้าและแผ่น่หลังไดด้ยีิ�งข้่�น

ปร์บััคว�มสำง้ข้องพื่นิกัพื่งิหลังได้ิ เพ่�อใหก้าร์ร์องร์บั
แผ่น่หลังสิว่นล่างและบร์ร์เที่าแร์งกดและลดค้วาม่เม่่�อย
ล้าบร์เิวณแผ่น่หลัง

พื่นิกัพื่งิปร์บััเอนิและล็อกต๊ำ�แหน่ิงได้ิ ใหค้้ณุเป้ลี�ยนท่ี่า
นั�งไดห้ลากหลายโดยไม่ต้่องกลัววา่จะหงายหลัง

มกีลไกก�ร์ปร์บััเอนิทีุ�เพื่ิ�มหร์อ่ลดิคว�มฝืดืิได้ิ เพ่�อให้
เหม่าะกับการ์เค้ล่�อนไหวและนำ�าหนกัตัวข้องค้ณุ

เบั�ะนิั�งและพื่นิกัพื่งิปร์บััเอนิด้ิวยร์ะบับั
Synchronised tilt function เก้าอี�จะป้ร์บัเอน
ร์องร์บักับที่กุจงัหวะการ์เค้ล่�อนไหวข้องค้ณุ ไม่ว่า่จะ
เอนตัวไป้ดา้นหนา้หร์อ่ด้านหลัง

มกีลไกชุดิเชุยนิำ��หนิกั ป้ร์บัเก้าอี�เอนตาม่นำ�าหนกัตัว
และร์องร์บัการ์เค้ล่�อนไหวข้องค้ณุไดอั้ตโนม่ติั

ปร์บััคว�มลึกข้องทีุ�ว�งแข้นิได้ิ ป้ร์บัค้วาม่ล่กข้องทีี่�
วางแข้นไดต้าม่ทีี่�ต้องการ์ เพ่�อใหว้างแข้นไดใ้นอิร์บิายถ
ทีี่�ผ่อ่นค้ลายทีี่�สิดุ

ปร์บััคว�มลึกและคว�มสำง้ข้องทีุ�ว�งแข้นิได้ิ 
ป้ร์บัทีี่�วางแข้นใหไ้ดต้ำาแหนง่ทีี่�เหม่าะสิม่เพ่�อบร์ร์เที่า
แร์งกดทีี่�แข้น ไหล่ และในบร์เิวณอ่�นๆ

เก้าอี�นั �งที่ำางานค้วร์ตั�งอยูกั่บทีี่� ไม่ล่่�นไถลไป้ไหนในร์ะหวา่งทีี่�เร์าลกุข้่�น ล้อเก้าอี�
ที่ำางานข้องเร์าจง่ม่กีลไกล็อกในตัวทีี่�ไวต่อแร์งกดทัี่บ เก้าอี�จง่ไม่เ่ล่�อนไป้ม่าเม่่�อ
ลกุข้่�นยน่ และป้ลดล็อกอัตโนม่ติั เม่่�อนั�ง 

แม่ก้ลไกล็อกจะชิ้ว่ยใหเ้ก้าอี�ไม่เ่ล่�อนไถลจากทีี่� แต่หากไดร้์บัแร์งผ่ลัก 
เก้าอี�ก็ยงัไถลจากตำาแหนง่เดมิ่ไดเ้ชิ้น่กัน

ล้อพื่ร์อ้มกลไกล็อก

สำนิิค้�และร์�ค�

เก้าอี�สิำานกังาน
เก้�อี�หมุนิ FLINTAN/ฟลินิตั๊นิ ข้นาดทีี่�นั�ง ก47×ล48 ซม่. ผ่า่นนำ�าหนกั
ที่ดสิอบ 110 กก. ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 47–60 ซม่. ป้ร์บัเอนไดต้าม่
ต้องการ์ อาจติดทีี่�วางแข้น NOMINELL/โนม่เินลล์ เข้า้กับเก้าอี� เพ่�อลด
ค้วาม่ต่งและเม่่�อยล้าบร์เิวณแข้นและหวัไหล่ ล้อหุม้่ยาง เร์ยีบล่�นไม่ส่ิะดดุ
บนพ่�นที่กุป้ร์ะเภที่ ดไีซเนอร์ ์Henrik Preutz 
VIssle สิดีำา 003.368.42 1,990 บั�ทุ
VIssle สิเีที่า 003.368.37 1,990 บั�ทุ

   

ทีุ�ว�งแข้นิ 1 ค้่ NOMINELL/โนิมเินิลล์ บร์ร์เที่าแร์งกดและค้วาม่เม่่�อยล้า
บร์เิวณแข้นและหวัไหล่ ใชิ้ไ้ดกั้บเก้าอี�หมุ่น FLINTAN/ฟลินตัน
สิดีำา 702.002.70 950 บั�ทุ

เก้�อี�หมุนิ MARKUS/ม�ร์ก์สุำ ข้นาดทีี่�นั�ง ก53×ล47 ซม่. ผ่า่นนำ�าหนกั
ที่ดสิอบ 110 กก. ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 48–57 ซม่. ผ่า่นการ์ที่ดสิอบ
และร์บัร์องสิำาหร์บัใชิ้ง้านในสิำานกังาน ล้อหุม้่ยาง เร์ยีบล่�นไม่ส่ิะดดุบนพ่�น
ที่กุป้ร์ะเภที่ ดไีซเนอร์ ์Henrik Preutz
Glose สิดีำา 501.372.08 4,990 บั�ทุ
VIssle สิเีที่าเข้ม้่ 502.611.51 4,590 บั�ทุ

   

เก้�อี�หมุนิ JÄRVFJÄLLET/ย�ร์ฟ์เฟยีเลทุ ข้นาดทีี่�นั�ง ก52×ล46 ซม่. 
ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 45–56 ซม่. พนกัพงิ
หลังวสัิดตุาข้า่ยเอ่�อใหอ้ากาศถ่ายเที่ผ่า่นแผ่น่หลังไดเ้ม่่�อต้องนั�งติดต่อกัน
นานๆ ป้ร์บัเบาะร์องหลังและค้วาม่ล่กข้องทีี่�นั�งใหเ้หม่าะกับสิร์รี์ะร์า่งกายได้
Glose สิดีำา 103.635.52 8,490 บั�ทุ
Gunnared สิเีบจ 504.199.53 7,990 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าเงิน 603.636.01 7,990 บั�ทุ

Gunnared สิเีที่าเข้ม้่ 003.635.95 7,990 บั�ทุ

   

ทีุ�ว�งแข้นิ 1 ค้่ JÄRVFJÄLLET/ย�ร์ฟ์เฟยีเลทุ บร์ร์เที่าแร์งกดและ
ค้วาม่เม่่�อยล้าบร์เิวณแข้นและหวัไหล่ ใชิ้ไ้ดกั้บเก้าอี�หมุ่น JÄRVFJÄLLET/
ยาร์ฟ์เฟยีเลที่
สิดีำา 803.636.24 1,000 บั�ทุ
สิขี้าว 004.294.31 1,000 บั�ทุ

เก้�อี�หมุนิ HATTEFJÄLL/ฮัต๊เต๊ฟแยลล์ ข้นาดทีี่�นั�ง ก50×ล40 ซม่. 
ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 41-52 ซม่. เก้าอี�
เออร์โ์กโนม่กิสิำาหร์บัสิำานกังานทีี่�ดไีซนใ์หม้่เีบาะโค้้งม่นเล็กนอ้ยดนูุม่่นวล
Gunnared สิเีบจ 003.202.28 8,990 บั�ทุ
Gunnared สิมี่เีดยีม่เกร์ย์ 803.413.35 8,990 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าตาลอม่ชิ้ม่พูอ่อน 003.413.44 8,990 บั�ทุ
Smidig สิดีำา 804.283.19 9,990 บั�ทุ

   

ทีุ�ว�งแข้นิ 1 ค้่ HATTEFJÄLL/ฮัต๊เต๊ฟแยลล์ บร์ร์เที่าแร์งกดและ
ค้วาม่เม่่�อยล้าบร์เิวณแข้นและหวัไหล่ ใชิ้ไ้ดกั้บเก้าอี�หมุ่น HATTEFJÄLL/
ฮัตเตฟแยลล์ 
สิขี้าว 804.294.27 1,000 บั�ทุ
สิดีำา 103.413.48 1,000 บั�ทุ

เก้�อี�หมุนิ LÅNGFJÄLL/ลองฟแยล โค้ร์งข้า 5 แฉก ม่ล้ีอเล่�อน ข้นาด
ทีี่�นั�ง ก53×ล41 ซม่. ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. เก้าอี�สิำานกังานทีี่�ดไีซนใ์ห้
เบาะม่คี้วาม่โค้้งม่นเล็กนอ้ยดนูุม่่นวล ม่กีลไกป้ร์บัเอนและป้ร์บัค้วาม่สิงูทีี่�ใชิ้้
งานง่ายซอ่นอยูอ่ยา่งม่ดิชิ้ดิภายใต้ดไีซนที์ี่�โดดเดน่สิวยงาม่
Gunnared สิเีบจ/ดำา 691.775.67 5,000 บั�ทุ
Gunnared สิเีบจ/ข้าว 992.523.67 5,000 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าเงิน/ดำา 391.775.78 5,000 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าเงิน/ข้าว 292.523.80 5,000 บั�ทุ
Gunnared สิเีที่าเข้ม้่/ดำา 991.775.75 5,000 บั�ทุ
Gunnared สิเีที่าเข้ม้่/ข้าว 192.523.85 5,000 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าตาลอม่ชิ้ม่พูอ่อน/ดำา 992.610.79 5,000 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าตาลอม่ชิ้ม่พูอ่อน/ข้าว 292.523.99 5,000 บั�ทุ

  

เก้�อี�หมุนิพื่นิกัสำง้ LÅNGFJÄLL/ลองฟแยล โค้ร์งข้า 5 แฉก ม่ล้ีอเล่�อน 
ข้นาดทีี่�นั�ง ก53×ล41 ซม่. ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. เก้าอี�สิำานกังานทีี่�
ดไีซนใ์หเ้บาะม่คี้วาม่โค้้งม่นเล็กนอ้ยดนูุม่่นวล ม่กีลไกป้ร์บัเอนและป้ร์บัค้วาม่
สิงูทีี่�ใชิ้ง้านง่ายซอ่นอยูอ่ยา่งม่ดิชิ้ดิภายใต้ดไีซนที์ี่�โดดเดน่สิวยงาม่
Gunnared สิเีบจ/ดำา 691.776.28 5,800 บั�ทุ
Gunnared สิเีบจ/ข้าว 892.524.81 5,800 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าเงิน/ดำา 591.776.62 5,800 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าเงิน/ข้าว 092.525.12 5,800 บั�ทุ
Gunnared สิเีที่าเข้ม้่/ดำา 191.776.40 5,800 บั�ทุ
Gunnared สิเีที่าเข้ม้่/ข้าว 192.525.16 5,800 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าตาลอม่ชิ้ม่พูอ่อน/ดำา 392.611.00 5,800 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าตาลอม่ชิ้ม่พูอ่อน/ข้าว 792.525.42 5,800 บั�ทุ

  

ทีุ�ว�งแข้นิ 1 ค้่ LÅNGFJÄLL/ลองฟแยล บร์ร์เที่าแร์งกดและค้วาม่เม่่�อยล้า
บร์เิวณแข้นและหวัไหล่ ใชิ้ไ้ดกั้บเก้าอี�หมุ่น LÅNGFJÄLL/ลองฟแยล
สิดีำา 303.205.66 800 บั�ทุ
สิขี้าว 503.205.70 800 บั�ทุ

เก้�อี� ALEFJÄLL/อ�เลฟแยลล์ ข้นาดทีี่�นั�ง ก51×ล42 ซม่. ผ่า่นนำ�าหนกั
ที่ดสิอบ 110 กก. ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 45-56 ซม่. เก้าอี�เออร์โ์กโนม่กิ
สิำาหร์บัสิำานกังานดไีซนส์ิวยงาม่ในลคุ้ค้ลาสิสิกิ 
Glose สิดีำา 503.674.59 9,990 บั�ทุ
Grann สิเีบจ 603.202.25 9,990 บั�ทุ
Grann สินีำ�าตาลที่อง 204.199.83 9,990 บั�ทุ

   

เก้�อี�กึ�งนิั�งกึ�งยน่ิ TROLLBERGET/โทุร์ลเบัเร์ยีต๊ ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 
110 กก. ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 66–80 ซม่. กลไกป้ร์บัเอียงข้องทีี่�นั�ง
ใหค้้ณุนั�งในท่ี่าทีี่�สิาม่าร์ถข้ยบัไป้ม่าไดอ้ยา่งสิะดวก
Glose สิดีำา 803.882.57 3,490 บั�ทุ
Grann สิเีบจ 803.882.62 3,490 บั�ทุ

เก้�อี�กึ�งนิั�งกึ�งยน่ิ LIDKULLEN/ลีดิคลุเลนิ ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 
110 กก. ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 59–81 ซม่. กลไกป้ร์บัเอียงข้องทีี่�นั�ง
ใหค้้ณุนั�งในท่ี่าทีี่�สิาม่าร์ถข้ยบัไป้ม่าไดอ้ยา่งสิะดวก
Gunnared สิเีที่าเข้ม้่ 904.457.85 2,790 บั�ทุ
Gunnared สิเีบจ 804.457.81 2,790 บั�ทุ



27

สำนิิค้�และร์�ค� สำนิิค้�และร์�ค�

เก้าอี�ที่ำางานในบา้น
เก้�อี�ทุำ�ง�นิ MOLTE/โมลเต๊ ข้นาดทีี่�นั�ง ก39×ล36 ซม่. ผ่า่นนำ�าหนกั
ที่ดสิอบ 110 กก. เก้าอี�ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดง่้าย และป้ร์บัไดถ่้ง 4 ร์ะดบั ไดแ้ก่ 
41 ซม่. 45 ซม่. 48 ซม่. และ 51 ซม่. ดีไซเนอร์ ์Lycke von Schantz
สิเีที่า 002.927.77 690 บั�ทุ

เก้�อี�หมุนิ LOBERGET/BLYSKÄR ลเ้บัเร์ยีต๊/บัล่อแควร์ ์ข้นาดทีี่�นั�ง 
ก44×ล43 ซม่. ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 43-54 ซม่. ล้อเล่�อนนี�ออกแบบม่า
สิำาหร์บัใชิ้บ้นพ่�นนุม่่
สิขี้าว 593.318.66 890 บั�ทุ

เก้�อี�หมุนิ ELDBERGET/BLYSKÄR เอลด์ิเบัเร์ยีต๊/บัล่อแควร์ ์
ข้นาดทีี่�นั�ง ก44×ล43 ซม่. ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 43-54 ซม่. ล้อเล่�อนนี�
ออกแบบม่าสิำาหร์บัใชิ้บ้นพ่�นนุม่่
สิเีบจ/ข้าว 994.163.21 1,090 บั�ทุ

เก้�อี�หมุนิ ELDBERGET/MALSKÄR เอลด์ิเบัเร์ยีต๊/มลัแควร์ ์
ข้นาดทีี่�นั�ง ก43×ล44 ซม่. ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 43-55 ซม่. ล้อเล่�อนนี�
ออกแบบม่าสิำาหร์บัใชิ้บ้นพ่�นนุม่่
สิเีบจ/ดำา 493.318.57 1,190 บั�ทุ
สิเีที่า/ดำา 393.318.48 1,190 บั�ทุ

เก้�อี�สำต๊ล้ KULLABERG/คลุล�แบัร์ย์ ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. 
ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 46-69 ซม่. เบาะนั�งออกแบบม่าใหไ้ม่ส่ิาม่าร์ถหมุ่นได ้
เพ่�อใหค้้ณุหาร์สูิำาหร์บัป้ร์บัค้วาม่สิงูเก้าอี�ไดง่้าย ดไีซเนอร์ ์Sarah Fager
สิดีำา 303.636.50 1,590 บั�ทุ
ไม่ส้ิน/สิดีำา 903.636.52 1,590 บั�ทุ

 

เก้�อี�หมุนิ KULLABERG/คลุล�แบัร์ย์ ข้นาดทีี่�นั�ง ก42×ล39 ซม่. 
ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 44-55 ซม่. 
ข้าป้ร์บัไดเ้ก้าอี�จง่ตั�งอยูไ่ดอ้ยา่งม่ั�นค้ง แม่บ้นพ่�นทีี่�ไม่เ่ร์ยีบเสิม่อกัน
สิดีำา 703.255.19 1,990 บั�ทุ
ไม่ส้ิน/สิดีำา 903.203.42 1,990 บั�ทุ

เก้�อี�หมุนิ SVENBERTIL/BALSBERGET สำเวนิเบัร์ท์ุทิุล/บัอลสำเ์บัร์เ์ยยีทุ 
ข้นาดทีี่�นั�ง ก45×ล47 ซม่. ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. ป้ร์บัค้วาม่สิงูได้
ร์ะหวา่ง 40-50 ซม่. 
สิขี้าว/ข้าว 393.031.24 1,850 บั�ทุ
สิดีำา/ข้าว 193.031.01 1,850 บั�ทุ

เก้�อี�หมุนิ LEIFARNE/BALSBERGET เลฟ�ร์เ์นิ/บัอลสำเ์บัร์เ์ยยีทุ 
ข้นาดทีี่�นั�ง ก45×ล36 ซม่. ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. 
สิขี้าว/ข้าว 293.049.73 1,850 บั�ทุ
สิเีข้ยีวม่ะกอก/ข้าว 293.049.68 1,850 บั�ทุ
สิเีหล่องเข้ม้่/ข้าว 193.049.64 1,850 บั�ทุ

เก้�อี�หมุนิ RENBERGET/เร์ยีนิเบัอร์แ์ยต็๊ ข้นาดทีี่�นั�ง ก49×ล42 ซม่. 
ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. ป้ร์บัร์ะดับค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 45-57 ซม่. 
ม่กีลไกการ์ป้ร์บัเอนทีี่�เพิ�ม่หร์อ่ลดค้วาม่ฝ้ัดได ้เพ่�อใหเ้หม่าะกับการ์เค้ล่�อนไหว
และนำ�าหนกัตัวข้องค้ณุ
Bomstad สิดีำา 603.394.18 1,790 บั�ทุ

 

เก้�อี�หมุนิ MILLBERGET/มลิบั�เร์ยีต๊ ข้นาดทีี่�นั�ง ก52×ล45 ซม่. 
ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. ป้ร์บัร์ะดับค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 45-58 ซม่. 
ม่กีลไกการ์ป้ร์บัเอนทีี่�เพิ�ม่หร์อ่ลดค้วาม่ฝ้ัดได ้เพ่�อใหเ้หม่าะกับการ์เค้ล่�อนไหว
และนำ�าหนกัตัวข้องค้ณุ
Bomstad สิดีำา 503.394.14 2,690 บั�ทุ
Kimstad สิขี้าว 003.394.16 2,690 บั�ทุ

      

เก้�อี�หมุนิ BLECKBERGET/เบัลคเบัเร์ยีต๊ ข้นาดทีี่�นั�ง ก47×ล45 ซม่. 
ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. ป้ร์บัร์ะดับค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 47-59 ซม่. 
โฟม่เน่�อแนน่ค้ณุภาพดทีี่ำาใหเ้ก้าอี�ค้งค้วาม่นุม่่สิบายไดย้าวนานหลายปี้ 
ดไีซเนอร์ ์Francis Cayouette
สิเีบจ 503.586.38 1,990 บั�ทุ
สิเีที่าเข้ม้่ 303.618.68 1,990 บั�ทุ

 

เก้�อี�หมุนิ ÖRFJÄLL/เออร์ฟ์แยล ข้นาดทีี่�นั�ง ก49×ล43 ซม่. ผ่า่นนำ�าหนกั
ที่ดสิอบ 110 กก. ป้ร์บัร์ะดับค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 46-58 ซม่. โฟม่เน่�อแนน่
ค้ณุภาพดทีี่ำาใหเ้ก้าอี�ค้งค้วาม่นุม่่สิบายไดย้าวนานหลายปี้ ดไีซเนอร์ ์
Sebastian Holmbäck และ Ulrik Nordentoft
สิดีำา/VIssle สิดีำา 293.030.73 2,290 บั�ทุ
สิดีำา/VIssle สินีำ�าเงิน 794.160.20 2,290 บั�ทุ
สิขี้าว/VIssle สิเีที่าอ่อน 294.160.13 2,290 บั�ทุ
สิขี้าว/VIssle เข้ยีวเหล่อง 894.160.29 2,290 บั�ทุ

เก้�อี�กึ�งนิั�งกึ�งยน่ิ NILSERIK/นิลิเซยีร์คิ เสิน้ผ่า่นศูนยก์ลางทีี่�นั�ง 35 ซม่. 
ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. ป้ร์บัร์ะดับค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 51–71 ซม่. 
ใหค้้ณุนั�งในท่ี่าทีี่�สิาม่าร์ถข้ยบัไป้ม่าไดส้ิะดวก
สิเีบจ/VIssle สิเีที่าเข้ม้่ 504.868.29 1,990 บั�ทุ
สิดีำา/VIssle สิเีที่าเข้ม้่ 704.918.96 1,990 บั�ทุ

เก้าอี�หอ้งป้ร์ะชุิ้ม่
เก้�อี�ปร์ะชุุม STOLJAN/สำต๊ล้ยอนิ ผ่า้ฝ้ัายเค้ล่อบโพลียูร์เีที่น/ทีี่�นั�ง
โพลีเอสิเตอร์ ์ข้นาดทีี่�นั�ง ก44×ล44×สิ46 ซม่. ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 
110 กก. วางซอ้นกันไดเ้ม่่�อไม่ใ่ชิ้ง้าน จง่จดัเก็บไดอ้ยา่งไม่กิ่นทีี่� วางเก้าอี�
ซอ้นกันไดส้ิงูสิดุ 7 ตัว
สิดีำา 699.074.67 1,150 บั�ทุ

เก้�อี�หมุนิ LÅNGFJÄLL/ลองฟแยล 4 ข้า ข้นาดทีี่�นั�ง ก53×ล41 ซม่. 
ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. เก้าอี�ร์บัแข้กทีี่�ออกแบบม่าใหเ้บาะม่คี้วาม่โค้้ง
ม่นเล็กนอ้ย ม่กีลไกป้ร์บัเอนและป้ร์บัค้วาม่สิงูทีี่�ใชิ้ง้านง่ายซอ่นอยูอ่ยา่ง
ม่ดิชิ้ดิภายใต้ดไีซนที์ี่�โดดเดน่สิวยงาม่
Gunnared สิเีบจ/ดำา 391.749.66 3,590 บั�ทุ
Gunnared สิเีบจ/ข้าว 292.522.95 3,590 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าเงิน/ดำา 691.749.79 3,590 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าเงิน/ข้าว 392.523.08 3,590 บั�ทุ
Gunnared สิเีที่าเข้ม้่/ดำา 491.749.75 3,590 บั�ทุ
Gunnared สิเีที่าเข้ม้่/ข้าว 292.522.76 3,590 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าตาลอม่ชิ้ม่พูอ่อน/ดำา 392.610.01 3,590 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าตาลอม่ชิ้ม่พูอ่อน/ข้าว 692.523.40 3,590 บั�ทุ

   

เก้�อี�ปร์ะชุุม MULLFJÄLLET/มุลเฟยีเลทุ โค้ร์งข้า 5 แฉก ม่ล้ีอเล่�อน 
ข้นาดทีี่�นั�ง ก54×ล45 ซม่. ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. เก้าอี�ป้ร์ะชุิ้ม่
นั�งสิบายทีี่�ออกแบบม่าใหเ้บาะม่คี้วาม่โค้้งม่นเล็กนอ้ย ผ่า้หุม้่เก้าอี�ถอดซกั
ในเค้ร์่�องซกัผ่า้ได ้ที่ำาใหด้สูิะอาดเหม่อ่นใหม่อ่ยูเ่สิม่อ ออกแบบพอดกัีบเก้าอี� 
กลม่กล่นเหม่อ่นเป้น็เน่�อเดยีว 
Naggen สิเีบจ 804.725.62 4,990 บั�ทุ
Naggen สิเีที่าเข้ม้่ 604.725.63 4,990 บั�ทุ

  

เก้�อี�หมุนิพื่นิกัสำง้ LÅNGFJÄLL/ลองฟแยล 4 ข้า ข้นาดทีี่�นั�ง 
ก53×ล41 ซม่. ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. เก้าอี�ร์บัแข้กทีี่�ออกแบบม่าให้
เบาะม่คี้วาม่โค้้งม่นเล็กนอ้ย ม่กีลไกป้ร์บัเอนและป้ร์บัค้วาม่สิงูทีี่�ใชิ้ง้านง่าย
ซอ่นอยูอ่ยา่งม่ดิชิ้ดิภายใต้ดไีซนที์ี่�โดดเดน่สิวยงาม่
Gunnared สิเีบจ/ดำา 791.750.54 4,390 บั�ทุ
Gunnared สิเีบจ/ข้าว 892.523.44 4,390 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าเงิน/ดำา 191.751.13 4,390 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าเงิน/ข้าว 992.523.48 4,390 บั�ทุ
Gunnared สิเีที่าเข้ม้่/ดำา 691.750.64 4,390 บั�ทุ
Gunnared สิเีที่าเข้ม้่/ข้าว 192.523.52 4,390 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าตาลอม่ชิ้ม่พูอ่อน/ดำา 492.611.52 4,390 บั�ทุ
Gunnared สินีำ�าตาลอม่ชิ้ม่พูอ่อน/ข้าว 492.523.60 4,390 บั�ทุ

  

เก้�อี�ปร์ะชุุม FJÄLLBERGET/ฟแยลเบัเร์ยีต๊ ข้นาดทีี่�นั�ง ก42×ล40 ซม่. 
ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 43–56 ซม่. พนกัพงิ
และทีี่�วางแข้นที่ำาจากไม่ ้ผ่า่นการ์ดดัใหโ้ค้้งม่น ทัี่�งนั�งพงิสิบายและดสูิวย
ม่สีิไตล์ในเวลาเดยีวกัน
วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้/ 
Gunnared สิไีลท์ี่เบจ 604.062.76 6,490 บั�ทุ
วเีนยีร์แ์อชิ้ยอ้ม่สิดีำา/
Gunnared สิเีที่าเข้ม้่ 804.877.66 6,490 บั�ทุ

เก้�อี�ปร์ะชุุมมล้ีอเล่�อนิ FJÄLLBERGET/ฟแยลเบัเร์ยีต๊ โค้ร์งข้า 5 แฉก 
ม่ล้ีอเล่�อน ข้นาดทีี่�นั�ง ก42×ล40 ซม่. ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. ป้ร์บั
ค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 43–56 ซม่. พนกัพงิและทีี่�วางแข้นที่ำาจากไม่ ้ผ่า่นการ์ดัด
ใหโ้ค้้งม่น ทัี่�งนั�งพงิสิบายและดสูิวยม่สีิไตล์ในเวลาเดยีวกัน
วเีนยีร์ส์ิไีวท์ี่โอ๊ค้/ 
Gunnared สิไีลท์ี่เบจ 004.877.65 6,890 บั�ทุ
วเีนยีร์แ์อชิ้ยอ้ม่สิดีำา/ 
Gunnared สิเีที่าเข้ม้่ 603.964.18 6,890 บั�ทุ
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เก้�อี�หมุนิ SKRUVSTA/สำกร้์ฟสำต้๊� ข้นาดทีี่�นั�ง ก48×ล45 ซม่. 
ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 47–55 ซม่. 
ม่าพร์อ้ม่ข้าเก้าอี�และล้อเล่�อน ล้อหุม้่ยาง เร์ยีบล่�นไม่ส่ิะดดุบนพ่�นที่กุป้ร์ะเภที่
IDHULT สิดีำา 104.029.97 3,490 บั�ทุ
YSANE สิขี้าว 304.029.96 3,490 บั�ทุ
VIssle สิเีที่า 802.800.06 3,490 บั�ทุ

 

เก้�อี�หมุนิ ODGER/ อ้ดิเยยีร์ ์ข้นาดทีี่�นั�ง ก68×ล68 ซม่. 
ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. ป้ร์บัค้วาม่สิงูไดร้์ะหวา่ง 43–54 ซม่. 
สิขี้าว/เบจ 003.952.71 3,990 บั�ทุ
สิีแอนที่ร์าไซต์ 703.952.63 3,990 บั�ทุ

 

เก้�อี�หมุนิ BJÖRKBERGET/บัเยริ์ค์เบัเร์ยีต๊ ข้นาดทีี่�นั�ง ก58×ล59 ซม่. 
ผ่า่นนำ�าหนกัที่ดสิอบ 110 กก. การ์ออกแบบทีี่�เร์ยีบง่ายแต่สิง่างาม่ ม่อบ
ค้วาม่ร์ูส้ิก่สิบายๆ ใหกั้บโฮม่ออฟฟศิ พ่�นทีี่�ที่านอาหาร์ หร์อ่โต๊ะเค้ร์่�องแป้ง้
ข้องค้ณุ จง่เหม่าะเป้น็เก้าอี�อเนกป้ร์ะสิงค์้สิำาหร์บัที่กุบา้น ผ่า้หุม้่เก้าอี�ถอดซกั
ในเค้ร์่�องซกัผ่า้ได ้ดไีซเนอร์ ์Mia Cullin
Idekulla สิเีบจ 804.817.93 2,290 บั�ทุ
Idekulla สินีำ�าเงิน 004.817.92 2,290 บั�ทุ

อุป้กร์ณเ์สิร์มิ่

 

แผ่น่ิกันิร์อยบันิพื่่�นิ KOLON/คล้อนิ 120×100 ซม่. เหม่าะกับพ่�นที่กุ
ป้ร์ะเภที่และพ่�นทีี่�ปู้พร์ม่ชิ้นิดผ่วิเร์ยีบ แต่ไม่เ่หม่าะกับพ่�นไม่ก๊้อกหร์อ่พ่�นไม่้
ทีี่�ม่รี์ะบบที่ำาค้วาม่ร์อ้นใต้พ่�น ถ้าแผ่น่ร์องพ่�นถกูใชิ้ง้านเป้น็เวลานาน อาจม่ี
ฝุั�นจบัและที่ำาใหพ้่�นเป้น็ร์อยหร์อ่เสิยีหายได ้ดงันั�นค้วร์นำาแผ่น่ร์องข้่�นม่า
ที่ำาค้วาม่สิะอาดเป้น็ค้ร์ั�งค้ร์าว

901.762.45 990 บั�ทุ

ทีุ�ว�งเทุ้� DAGOTTO/ดิ�ก็อต๊ทุ ้ก38×ย49×สิ15 ซม่. ใหค้้ณุนั�งทีี่�โต๊ะ
ที่ำางานในท่ี่าทีี่�สิะดวกสิบายสิงูสิดุ ชิ้ว่ยลดการ์ป้วดเม่่�อยกล้าม่เน่�อข้า 
แผ่น่หลัง และต้นค้อ

สิดีำา 202.409.90 499 บั�ทุ

เบั�ะร์องนิั�ง PYNTEN/พื่นิิเทุนิ ก41×ล43 ซม่. ผ่ลิตม่าใหม้่ขี้นาดพอดี
กับเก้าอี�หมุ่น LOBERGET/ลเูบเร์ยีต และ ELDBERGET/เอลดเ์บเร์ยีต 
โดยเฉพาะ เบาะเน่�อนุม่่นั�งสิบาย ข้ณะเดยีวกันก็ม่าในดไีซนที์ี่�ชิ้ว่ยสิร์า้ง
บร์ร์ยากาศอบอุ่นและน่าอยูใ่หแ้ก่หอ้ง 
สิเีบจ 904.792.28 199 บั�ทุ
สินีำ�าเงิน 504.792.30 199 บั�ทุ
สิเีที่าเข้ม้่ 904.732.07 199 บั�ทุ
สิเีที่าอ่อน 704.792.29 199 บั�ทุ
สิแีดง 304.792.31 199 บั�ทุ


