Pindai untuk selengkapnya

Panduan pembelian

KURSI KERJA

Seri kursi kerja memiliki garansi
10 tahun. Baca lelbih lanjut di
brosur garansi
MARKUS, LÅNGFJÄLL,
HATTEFJÄLL, FJÄLLBERGET,
ALEFJÄLL, JÄRVFJÄLLET, FLINTAN
dan TROLLBERGET.

Kursi kerja dengan desain yang tepat
Memilih kursi kerja menjadi hal mudah jika Anda tahu apa yang
dibutuhkan. Pikirkan tentang aktivitas apa saja yang Anda lakukan di
kursi, misalnya bekerja dengan komputer, menggambar atau menulis tagihan. Berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk duduk di
kursi? Kursi dengan ketinggian yang dapat disesuaikan menawarkan
kenyamanan yang Anda butuhkan untuk jangka pendek. Untuk jangka
panjangnya, Anda mungkin memerlukan kursi dengan lebih banyak
fitur yang dapat disesuaikan agar posisi duduk dapat bervariasi. Atau
ada kebutuhan khusus lain, misalnya menopang punggung, mendukung lengan dan bahu Anda. Tentukan pula gaya yang Anda inginkan. Semua jawaban ini akan menuntun Anda pada pilihan yang tepat.
Tahan penggunaan sehari-hari
Kursi yang diuji untuk penggunaan kantor memenuhi persyaratan
terketat dalam hal ergonomis, stabilitas, kekuatan dan ketahanan.
Kami paham karena kami menguji kursi dengan berbagai macam uji
dan tantangan tersulit. Misalnya, kami mengukur kursi sesuai dengan
persyaratan ukuran yang berlaku di Eropa dan Amerika, lalu menimpanya dengan beban berat dan menguji daya tahan setiap bagian
– hingga 300.000 kali. Kami melakukan semua ini untuk memastikan
kursi nyaman diduduki, aman digunakan dan mampu dipakai dalam
jangka panjang selama bertahun-tahun.

Tidak semua produk (yang ditampilkan di sini) tersedia di toko. Silakan hubungi staf kami
atau lihat di www.IKEA.co.id untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih detail tentang produk, silakan lihat
label harga dan Internet. Semua unit harus dirakit.
IKEA Indonesia berhak melakukan penyesuaian harga, mengoreksi kesalahan harga, atau salah cetak, berdasarkan
perubahan apa pun yang berada di luar kendali kami yang sewajarnya.
IKEA Indonesia berusaha memastikan bahwa semua informasi benar saat dicetak.

PENTING UNTUK DIKETAHUI
Tubuh manusia dibuat untuk bergerak, jadi idealnya, ruang kerja Anda harus memberi Anda pilihan untuk duduk, berdiri atau bersandar, memungkinkan Anda untuk sering mengganti posisi.

6
5

2

4
3

1

DUDUK

BERSANDAR

1.

Sebuah bangku penyangga memungkinkan posisi antara duduk
dan berdiri, dan itu ideal ketika Anda memiliki meja yang dapat
disesuaikan ketinggiannya.

2.

Anda harus dapat meregangkan kaki Anda di bawah meja
dan putar 90 ° ke kiri dan ke kanan. Pinggul dan lutut harus
berada pada sudut sekitar. 95-100 ° dengan telapak kaki
rata di lantai. Jika Anda berbagi kursi dengan orang lain,
kursi yang dapat disesuaikan ketinggian memungkinkan
Anda semua untuk duduk dengan nyaman.

•
•
•

Tidak masalah jika Anda pendek atau tinggi. Dengan kedalaman kursi yang dapat disesuaikan atau sandaran tinggi
yang dapat disesuaikan Anda dapat mencoba kedalaman
dan ketinggian yang berbeda dan mendapatkan dukungan
yang tepat dari kaki dan punggung Anda.

3.

Kursi dengan fungsi kemiringan memudahkan untuk mengubah posisi duduk, terlepas dari apakah fungsi kemiringan ada di kursi atau sandaran - atau di kedua tempat.

4.

Daerah pinggang adalah tempat biasanya pertama kali
merasakan lelah. Kursi dengan dukungan pinggang
bawaan mengurangi tekanan di punggung Anda.

5.

Lengan kursi mengurangi ketegangan pada lengan dan
bahu. Lengan kursi yang dapat disesuaikan mengurangi
tekanan bahkan lebih - terlepas dari seberapa tinggi atau
pendeknya Anda. Pastikan bahwa sandaran tangan tidak
menghalangi kursi ditarik mendekati meja dan itu tidak
membatasi gerakan Anda.

6.

Jika Anda sudah duduk di meja selama beberapa waktu,
akan terasa menyenangkan untuk bersandar dan mengubah posisi sejenak. Dengan sandaran kepala di kursi
Anda, kepala dan leher Anda juga mendapatkan relaksasi
yang nyaman.

Memberikan kebebasan bergerak untuk tubuh bagian atas
dan bawah Anda.
Mengaktifkan dan memperkuat otot inti tubuh Anda.
Memberi Anda postur terbuka yang meningkatkan sirkulasi
dan laju metabolisme Anda.

BERDIRI
Jangan lupa untuk berdiri juga. Bergantian antara duduk dan
berdiri baik untuk Anda karena itu dan meningkatkan sirkulasi
dan produktivitas. Lihat meja yang dapat disesuaikan tinggi
badan karena ideal untuk bergantian antara duduk, bersandar,
dan berdiri.
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INFORMASI TAMBAHAN

Ketinggian tempat duduk
disesuaikan untuk postur duduk yang nyaman terlepas dari tinggi badan.

Kekerasan kemiringan yang dapat
disesuaikan; tingkatkan atau turunkan
resistensi untuk menyesuaikan dengan gerakan dan berat Anda.

Kedalaman kursi yang dapat disesuaikan;
mudah beradaptasi untuk meningkatkan
dukungan pada paha dan punggung.

Fungsi kemiringan yang disinkronkan di
kursi dan sandaran; kursi mengikuti gerakan Anda saat Anda membungkuk ke depan
atau ke belakang.

Tinggi sandaran disesuaikan; memberikan
dukungan pada pinggang dan mengurangi
ketegangan di punggung Anda.

Mekanisme penyesuaian berat
secara otomatis mengatur posisi kemiringan
yang tepat untuk menyesuaikan tubuh anda
ketika anda bersandar.
Kedalaman sandaran tangan disesuaikan;
sesuaikan kedalaman sesuai kebutuhan
Anda.

Fungsi kemiringan yang dapat
dikunci untuk meningkatkan stabilitas pada
posisi duduk yang berbeda.

KEAMANAN RODA

Kursi harus tetap di tempat Anda meninggalkannya dan tidak
menggelinding sendiri. Itu sebabnya kami menempatkan roda
keselamatan pada kursi kami. Rodanya memiliki mekanisme
rem yang peka terhadap tekanan sehingga dapat bergulir
dengan bebas dan mudah saat Anda duduk di kursi - dan
mengerem saat Anda berdiri.
Perhatikan bahwa meskipun roda tidak bergerak saat direm
namun rodanya masih bisa meluncur di lantai jika kursi
didorong.
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA
KURSI PUTAR
FLINTAN kursi putar. Dudukan L46×K49 cm. Diuji dengan
beban seberat 110 kg. Ketinggian dapat disesuaikan pada
rentang 45–58 cm. Ketegangan kemiringan otomatis. Dapat
dilengkapi dengan sandaran lengan FLINTAN. Roda dilapisi
karet; dapat bergerak secara lancar di semua jenis lantai.
Desain: Henrik Preutz.
Hitam

304.890.32

Rp

999.000

Krem

504.922.03

Rp

999.000

TROLLBERGET duduk aktif/penyangga berdiri.
Diuji dengan beban seberat 110 kg. Tinggi dapat
disesuaikan antara 66-80 cm. Posisi duduk menjadi aktif
berkat mekanisme kemiringan kursi.

604.890.35

Rp

250.000

Krem

504.922.03

Rp

250.000

MARKUS kursi putar. Dudukan L53×K47 cm.
Diuji dengan beban seberat 110 kg. Tinggi dapat
disesuaikan antara 46–57 cm. Kursi ini diuji dan diakui
untuk digunakan di kantor. Roda berlapis karet; bergerak
dengan lancar di semua jenis lantai. Desain: Henrik Preutz.
VISSLE abu-abu tua

�

�

502.611.51

Rp

�

HATTEFJÄLL kursi putar. Dudukan L50×K40 cm. Diuji
dengan beban seberat 110 kg. Tinggi dapat disesuaikan
antara 41-52 cm. Kursi kantor yang ergonomis dengan
garis-garis lengkung yang lembut.
3.499.000

Gunnared krem

003.202.28

Gunnared abu-abu
medium

803.413.35

Rp

3.499.000

Gunnared cokelat muda- 003.413.44
merah muda

Rp

3.499.000

Rp

1.999.000

803.882.62

Rp

1.999.000

GUNNARED abu-abu tua 904.457.85

Rp

1.499.000

GUNNARED krem

Rp

1.499.000

804.457.81

LÅNGFJÄLL kursi putar, 4 kaki. Dudukan L53×K41 cm.
Diuji dengan beban seberat 110 kg. Kursi kantor yang
ergonomis dengan garis-garis lengkung yang tipis, detail
jahitan dan mekanisme yang mudah digunakan
tersembunyi di bawah kursi untuk menonjolkan desain.

2.999.000

Rp

803.882.57

Grann krem

LIDKULLEN penyangga berdiri/duduk aktif. Diuji dengan beban seberat 110 kg. Tinggi dapat disesuaikan antara
59–81 cm. Memberi Anda posisi duduk aktif berkat
mekanisme memiringkan kursi.

FLINTAN sepasang sandaran lengan. Melepaskan tekanan
pada lengan dan bahu. Cocok untuk kursi putar FLINTAN..

Hitam

Glose hitam

GUNNARED krem/hitam

391.749.66

Rp

1.999.000

GUNNARED krem/putih

292.522.95

Rp

1.999.000

GUNNARED biru/hitam

691.749.79

Rp

1.999.000

GUNNARED biru/putih

392.523.08

Rp

1.999.000

GUNNARED
merah muda-cokelat
muda/hitam

392.610.01

Rp

1.999.000

GUNNARED
merah muda-cokelat
muda/putih

692.523.40

Rp

1.999.000

GUNNARED
abu-abu tua/hitam

491.749.75

Rp

1.999.000

GUNNARED
abu-abu tua/putih

292.522.76

Rp

1.999.000

HATTEFJÄLL sepasang sandaran tangan. Meredakan
tekanan pada lengan dan bahu. Cocok untuk kursi putar
HATTEFJÄLL.
Putih

103.413.48

Rp

500.000

Hitam

804.294.27

Rp

500.000

LÅNGFJÄLL kursi putar dengan sandaran punggung
tinggi, 4 kaki. Dudukan L53×K41 cm. Diuji dengan beban
seberat 110 kg. Kursi kantor yang ergonomis dengan
garis-garis lengkung yang tipis, detail jahitan dan
mekanisme yang mudah digunakan tersembunyi di bawah
kursi untuk menonjolkan desain.

ALEFJÄLL kursi putar. Dudukan L51×K42 cm. Diuji dengan
beban seberat 110 kg. Tinggi dapat disesuaikan antara
45-56 cm. Kursi kantor yang ergonomis dengan tampilan
tradisional.
Glose hitam

503.674.59

Rp

4.999.000

Grann krem

603.202.25

Rp

4.999.000

Grann cokelat keemasan

204.199.83

Rp

4.999.000
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GUNNARED krem/hitam

791.750.54

Rp

2.199.000

GUNNARED krem/putih

892.523.44

Rp

2.199.000

GUNNARED biru/hitam

191.751.13

Rp

2.199.000

GUNNARED biru/putih

992.523.48

Rp

2.199.000

GUNNARED
merah muda-cokelat
muda/hitam

492.611.52

Rp

2.199.000

GUNNARED
merah muda-cokelat
muda/putih

492.523.60

Rp

2.199.000

GUNNARED
abu-abu tua/hitam

691.750.64

Rp

2.199.000

GUNNARED
abu-abu tua/putih

192.523.52

Rp

2.199.000

SEMUA BAGIAN DAN HARGA

JÄRVFJÄLLET kursi putar dengan sepasang sandaran
lengan. Tempat duduk L52XK46 cm. Diuji dengan beban
110 kg. Tinggi dapat disesuaikan antara 45-56 cm. Bahan
jaring pada sandaran punggung memungkinkan udara
bersirkulasi selama duduk. Anda dapat menyesuaikan
sandaran punggung dan kedalaman dudukan sesuai
dengan kebutuhan.

LÅNGFJÄLL kursi putar, 5 kaki dengan roda. Dudukan
L53×K41 cm. Diuji dengan beban seberat 110 kg. Kursi
kantor yang ergonomis dengan garis-garis lengkung yang
tipis, detail jahitan dan mekanisme yang mudah digunakan
tersembunyi di bawah kursi untuk menonjolkan desain.
GUNNARED krem/hitam

691.775.67

Rp

2.499.000

GUNNARED krem/putih

992.523.67

Rp

2.499.000

GUNNARED biru/hitam

391.775.78

Rp

2.499.000

GUNNARED biru/putih

292.523.80

Rp

2.499.000

GUNNARED
merah muda-cokelat
muda/hitam

992.610.79

Rp

2.499.000

GUNNARED
merah muda-cokelat
muda/putih

292.523.99

Rp

2.499.000

GUNNARED
abu-abu tua/hitam

991.775.75

Rp

2.499.000

GUNNARED
abu-abu tua/putih

192.523.85

Rp

2.499.000

GLOSE hitam

804.945.40

Rp

3.299.000

RENBERGET kursi putar. Dudukan L49xK42 cm. Diuji
dengan beban seberat 110 kg. Ketegangan kemiringan
yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda menyesuaikan resistansi untuk menyesuaikan gerakan dan berat
Anda.
BOMSTAD hitam

LÅNGFJÄLL kursi putar dengan sandaran punggung
tinggi, 5 kaki dengan roda. Dudukan L53xK41 cm. Diuji
dengan beban seberat 110 kg. Kursi kantor yang ergonomis
dengan garis-garis lengkung yang tipis, detail jahitan dan
mekanisme yang mudah digunakan tersembunyi di bawah
kursi untuk menonjolkan desain.

603.394.18

Rp

1.199.000

GUNNARED krem/hitam

691.776.28

Rp

2.699.000

GUNNARED krem/putih

892.524.81

Rp

2.699.000

MILLBERGET kursi putar. Dudukan L52xK45 cm. Diuji
dengan beban seberat 110 kg. Ketegangan kemiringan
yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda menyesuaikan resistansi untuk menyesuaikan gerakan dan berat
Anda.

GUNNARED biru/hitam

591.776.62

Rp

2.699.000

MURUM krem

104.893.92

Rp

1.499.000

GUNNARED biru/putih

092.525.12

Rp

2.699.000

MURUM hitam

404.893.95

Rp

1.499.000

MURUM cokelat tua

204.894.00

Rp

1.499.000

GUNNARED
merah muda-cokelat
muda/hitam

392.611.00

Rp

2.699.000

GUNNARED
merah muda-cokelat
muda/putih

792.525.42

Rp

2.699.000

GUNNARED
abu-abu tua/hitam

191.776.40

Rp

2.699.000

LOBERGET/BLYSKÄR kursi putar. Ukuran dudukan
L44xK43 cm. Ketinggian dapat disesuaikan antara 43-54 cm.
Roda didesain untuk lantai yang halus.

GUNNARED
abu-abu tua/putih

192.525.16

Rp

2.699.000

Putih

593.318.66

Rp

399.000

SKRUVSTA kursi putar. Dudukan L48xK45 cm.
Dapat menahan beban maks. 110 kg. Ketinggian dapat
disesuaikan antara 47–55 cm. Roda ini dirancang untuk
lantai yang lembut.

LÅNGFJÄLL sepasang sandaran tangan. Meredakan
tekanan pada lengan dan bahu. Cocok untuk kursi putar
LÅNGFJÄLL.
Hitam

303.205.66

Rp

500.000

VISSLE abu-abu

802.800.06

Rp

1.799.000

Putih

503.205.70

Rp

500.000

IDHULT hitam

104.029.97

Rp

1.999.000

YSANE putih

304.029.96

Rp

1.999.000

ODGER kursi putar. Ukuran dudukan L45xK45cm. Dapat
menahan beban maks. 110 kg. Ketinggian dapat disesuaikan antara 43–54 cm.
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Putih/Krem

003.952.71

Rp

1.799.000

Antrasit

703.952.63

Rp

1.799.000

SEMUA BAGIAN DAN HARGA

ÖRFJÄLL kursi putar. Tempat duduk L49XK43 cm. Diuji
dengan beban 110 kg. Tinggi dapat disesuaikan antara
46-58 cm. Busa dengan kepadatan berkualitas tinggi akan
membuat kursi tetap nyaman selama bertahun-tahun
mendatang.

NILSERIK bangku penyangga. Diameter dudukan 35 cm.
Diuji dengan beban seberat 110 kg. Tinggi dapat disesuaikan antara 51–71 cm. Memberi Anda posisi duduk aktif.
Krem/VISSLE abu-abu tua 703.097.22

Rp

999.000

KULLABERG kursi putar. Dudukan L42xK39 cm. Diuji
dengan beban seberat 110 kg. Tinggi dapat disesuaikan
antara 44-55 cm. Kaki yang bisa disesuaikan membuat
kursi berdiri dengan stabil di lantai yang tidak rata.
Hitam

703.255.19

Rp

999.000

Pinus/Hitam

903.203.42

Rp

999.000

303.636.50

Rp

699.000

Pinus/Hitam

903.636.52

Rp

699.000

BLECKBERGET kursi putar. Dudukan L47xK43 cm. Diuji
dengan beban seberat 110 kg. Ketinggian dapat disesuaikan antara 46-57 cm. Kepadatan busa berkualitas tinggi
akan membuat kursi nyaman dalam pemakaian lama.
Desain: Francis Cayouette.
Krem

503.586.38

Rp

899.000

Abu-abu tua

303.618.68

Rp

899.000

Merah Tua

504.645.25

Rp

899.000

293.030.73

Rp

899.000

Hitam/VISSLE biru

794.160.20

Rp

899.000

Putih/VISSLE
abu-abu

294.160.13

Rp

899.000

Putih/VISSLE
kuning-hijau

894.160.29

Rp

899.000

VIMUND kursi junior. Dudukan L41xK37 cm. Diuji dengan
beban seberat 110 kg. Ketinggian dapat disesuaikan antara
38–51 cm. Kursi junior ergonomis ini memiliki sandaran
fleksibel dan ketinggian tempat duduk yang dapat
disesuaikan serta ketinggian tempat duduk yang berarti
dapat disesuaikan agar sesuai dengan anak.

KULLABERG bangku. Diuji dengan beban seberat 110 kg.
Tinggi dapat disesuaikan antara 47-69 cm. Kursi dirancang
agar tidak berputar sehingga Anda dapat dengan mudah
menemukan lubang untuk menyesuaikan ketinggian.
Desain: Sarah Fager.
Hitam

Hitam/VISSLE hitam
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Biru hijau terang

904.243.54

Rp

999.000

Merah muda terang

604.243.55

Rp

999.000

SEMUA BAGIAN DAN HARGA

KURSI TAMU DAN KURSI KONFERENSI
FJÄLLBERGET kursi konferensi. Dudukan L42xK40 cm.
Diuji dengan beban seberat 110 kg. Ketinggian dapat
disesuaikan 43–56 cm. Kayu bengkok yang melengkung
dan sandaran tangan keduanya nyaman dan bergaya.
Oak diwarnai putih /
GUNNARED krem

604.062.76

Rp

2.999.000

FJÄLLBERGET kursi konferensi, kaki dengan roda.
Tempat duduk L42XK40 cm. Diuji dengan beban 110 kg.
Tinggi dapat disesuaikan pada 43-56 cm. Kayu
melengkung pada sandaran punggung dan lengan sangat
nyaman dan bergaya.
Kayu oak hitam
veneer/
GUNNARED abu-abu tua

LÅNGFJÄLL kursi putar, 4 kaki. Dudukan L53xK41 cm.
Diuji dengan beban seberat 110 kg. Kursi kantor yang
ergonomis dengan garis-garis lengkung yang tipis, detail
jahitan dan mekanisme yang mudah digunakan
tersembunyi di bawah kursi untuk menonjolkan desain.
GUNNARED krem/hitam

391.749.66

Rp

1.999.000

GUNNARED krem/putih

292.522.95

Rp

1.999.000

GUNNARED biru/hitam

691.749.79

Rp

1.999.000

GUNNARED biru/putih

392.523.08

Rp

1.999.000

GUNNARED
merah muda-cokelat
muda/hitam

392.610.01

Rp

1.999.000

GUNNARED
merah muda-cokelat
muda/putih

692.523.40

Rp

1.999.000

603.964.18

Rp

3.299.000

GUNNARED
abu-abu tua/hitam

491.749.75

Rp

1.999.000

Veneer kayu oak diwarnai
004.877.65
putih/ GUNNARED krem

Rp

3.299.000

GUNNARED
abu-abu tua/putih

292.522.76

Rp

1.999.000

MOLTE kursi meja. Dudukan L39xK36 cm. Diuji dengan
beban seberat 110 kg. Kursi mudah disesuaikan dengan 5
ketinggian yang berbeda - 38,41,45,48 dan 51 cm. Desain:
Lycke von Schantz.
Abu-abu

002.927.77

Rp

229.000

MULLFJÄLLET kursi konferensi, 5 kaki dengan roda.
Dudukan L54xK45 cm. Diuji dengan beban seberat 100 kg.
Kursi konferensi yang nyaman dengan bentuk sedikit melengkung. Sarung mudah dibersihkan karena dapat dilepas
dan dicuci dengan mesin, sementara ukurannya yang pas
membuatnya terlihat serapi sarung permanen.
NAGGEN krem

804.725.62

Rp

2.199.000

NAGGEN abu-abu tua

604.725.63

Rp

2.199.000

MULLFJÄLLET sepasang sandaran lengan. Melepaskan
tekanan pada lengan dan bahu. Cocok untuk kursi konferensi MULLFJALLET.
Krem

704.725.53

Rp

400.000

Abu-abu tua

604.725.58

Rp

400.000

AKSESORI
KOLON pelindung lantai. 120×100 cm. Cocok untuk
sebagian besar jenis lantai dan karpet anyaman datar.
Tidak cocok untuk lantai gabus atau lantai kayu dengan
pemanas. Jika lantai pelindung dibiarkan tergeletak di
lantai untuk waktu yang lama, vaccum dapat terbentuk dan
menyebabkan kerusakan pada lantai Anda. Oleh karena itu,
angkat pelindung lantai secara berkala untuk agar sikulasi
udara lancar.
901.762.45

Rp

399.000

LÅNGFJÄLL kursi putar dengan sandaran punggung
tinggi, 4 kaki. Dudukan L53xK41 cm. Diuji dengan beban
seberat 110 kg. Kursi kantor yang ergonomis dengan
garis-garis lengkung yang tipis, detail jahitan dan mekanisme yang mudah digunakan tersembunyi di bawah kursi
untuk menonjolkan desain.
GUNNARED krem/hitam

791.750.54

Rp

2.199.000

GUNNARED krem/putih

892.523.44

Rp

2.199.000

GUNNARED biru/hitam

191.751.13

Rp

2.199.000

GUNNARED biru/putih

992.523.48

Rp

2.199.000

GUNNARED
merah muda-cokelat
muda/hitam

492.611.52

Rp

2.199.000

GUNNARED
merah muda-cokelat
muda/putih

492.523.60

Rp

2.199.000

GUNNARED
abu-abu tua/hitam

691.750.64

Rp

2.199.000

GUNNARED
abu-abu tua/putih

192.523.52

Rp

2.199.000
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