SPE-114E
Elektryczny stelaż biurkowy

1 silnik | 2-stopniowa kolumna

SPECYFIKACJA
Ilość silników

1x silnik

Max. szybkość

25 mm/s

Regulacja

500 mm (710-1210 mm)

Poziom hałasu

<50 dB

Max. udźwig

70 kg

Odporność na
przepięcia

1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)

Sugerowane
wymiary blatu

Szerokość: 500-800 mm
Długość: 1000-1600 mm

Odporność na
wył. el./stat.

± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe)
± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–

wbudowany silnik pozwala na sprawną i płynną zmianę wysokości
2-stopniowa konstrukcja kolumny
oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
niezawodny system kontroli
kontroler z przyciskami “GÓRA/DÓŁ” do zmiany wysokości w czasie rzeczywistym

SPE-114N
Elektryczny stelaż biurkowy

1 silnik | 2-stopniowa kolumna

SPECYFIKACJA
Ilość silników

1x silnik

Max. szybkość

25 mm/s

Regulacja

500 mm (710-1210 mm)

Poziom hałasu <50 dB

Max. udźwig

70 kg

Odporność na
przepięcia

1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)

Sugerowane
wymiary blatu

Głębokość: 500-800 mm
Szerokość: 1000-1600 mm

Odporność na
wył. el./stat.

± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe)
± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–

wbudowany silnik pozwala na sprawną i płynną zmianę wysokości
2-stopniowa konstrukcja kolumny
oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
niezawodny system kontroli
kontroler z przyciskami “GÓRA/DÓŁ” do zmiany wysokości w czasie rzeczywistym

SPE-201
Elektryczny stelaż biurkowy

2 silniki | 3-stopniowa kolumna

SPECYFIKACJA
Ilość silników

2x silnik

Max. szybkość

38 mm/s

Regulacja

630 mm (600-1230 mm)

Poziom hałasu

<50 dB

Max. udźwig

125 kg

Odporność na
przepięcia

1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)

Sugerowane
wymiary blatu

Szerokość: 600-800 mm
Długość: 1200-2000 mm

Odporność na
wył. el./stat.

± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe)
± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–

podwójny układ silnikowy umożliwiający stabilniejszą i szybszą regulację wysokości
zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz
alarm przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
3-stopniowa konstrukcja kolumny
oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
niezawodny system kontroli
zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności z amerykańską normą energetyczną i europejskimi
systemami ERP

SPE-203
Elektryczny stelaż biurkowy

2 silniki | 3-stopniowa kolumna

SPECYFIKACJA
Ilość silników

2x silnik

Max. szybkość

38 mm/s

Regulacja

630 mm (600-1230 mm)

Poziom hałasu

<50 dB

Max. udźwig

125 kg

Odporność na
przepięcia

1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)

Sugerowane
wymiary blatu

Szerokość: 600-800 mm
Długość: 1200-2000 mm

Odporność na
wył. el./stat.

± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe)
± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–

podwójny układ silnikowy umożliwiający stabilniejszą i szybszą regulację wysokości
zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz
alarm przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
3-stopniowa konstrukcja kolumny
oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
niezawodny system kontroli
zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności z amerykańską normą energetyczną i europejskimi
systemami ERP

SPE-203DL
Elektryczny stelaż biurkowy

2 silniki | 3-stopniowa kolumna

SPECYFIKACJA
Ilość silników

2x silnik

Max. szybkość

38 mm/s

Regulacja

630 mm (600~1230 mm)

Poziom hałasu

<50 dB

Max. udźwig

125 kg

Odporność na
przepięcia

1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)

Sugerowane
wymiary blatu

Szerokość: 600-800 mm/900-1100 mm
Długość: 1200-2000 mm

Odporność na
wył. el./stat.

± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe)
± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–
–

zastosowanie dla blatów typu „L” (narożnik)
podwójny układ silnikowy umożliwiający stabilniejszą i szybszą regulację wysokości
zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz
alarm przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
3-stopniowa konstrukcja kolumny
oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
niezawodny system kontroli
zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności z amerykańską normą energetyczną i europejskimi
systemami ERP

SPE-204
Elektryczny stelaż biurkowy

2 silniki | 3-stopniowa kolumna

SPECYFIKACJA
Ilość silników

2x silnik

Max. szybkość

38 mm/s

Regulacja

630 mm (620~1250 mm)

Poziom hałasu

<50 dB

Max. udźwig

125 kg

Odporność na
przepięcia

1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)

Sugerowane
wymiary blatu

Szerokość: 600-800 mm
Długość: 1200-2000 mm

Odporność na
wył. el./stat.

± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe)
± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–

podwójny układ silnika umożliwiający bardziej stabilną i szybszą regulację
kontroler wyposażony w alarm przypominający użytkownikowi, kiedy należy zmienić pozycję
3-stopniowa konstrukcja kolumny
oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
niezawodny system kontroli
zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności z amerykańską normą energetyczną i europejskimi
systemami ERP

SPE-G101
Elektryczne biurko gamingowe

1 silnik | 2-stopniowa kolumna

SPECYFIKACJA
Ilość silników

1x silnik

Max. szybkość

25 mm/s

Regulacja

500 mm (710-1210 mm)

Poziom hałasu <50 dB

Max. udźwig

70 kg

Odporność na
przepięcia

1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)

Wymiary blatu

1400 mm x 700 mm

Odporność na
wył. el./stat.

± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe)
± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–

wbudowany silnik pozwala na sprawną i płynną zmianę wysokości
2-stopniowa konstrukcja kolumny
oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
niezawodny system kontroli
kontroler z przyciskami “GÓRA/DÓŁ” do zmiany wysokości w czasie rzeczywistym
cały blat jest pokryty podkładką pod mysz (nakładka)

SPE-G102
Elektryczne biurko gamingowe

2 silniki | 2-stopniowa kolumna

SPECYFIKACJA
Ilość silników

2x silnik

Max. szybkość

32 mm/s

Regulacja

480 mm (710-1190 mm)

Poziom hałasu <50 dB

Max. udźwig

100 kg

Odporność na
przepięcia

1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)

Wymiary blatu

1400 mm x 700 mm

Odporność na
wył. el./stat.

± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe)
± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–
–

podwójny układ silnikowy umożliwiający stabilniejszą i szybszą regulację wysokości
zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz alarm
przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
2-stopniowa konstrukcja kolumny
oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
niezawodny system kontroli
zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności z europejskimi standardami
cały blat jest pokryty podkładką pod mysz (nakładka)

SPE-214
Elektryczny stelaż biurkowy

2 silniki | 2-stopniowa kolumna

SPECYFIKACJA
Ilość silników

2x silnik

Max. szybkość

32 mm/s

Regulacja

480 mm (710-1190 mm)

Poziom hałasu <50 dB

Max. udźwig

100 kg

Odporność na
przepięcia

1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)

Sugerowane
wymiary blatu

Szerokość: 500-800 mm
Długość: 1100-1800 mm

Odporność na
wył. el./stat.

± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe)
± 2.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–

podwójny układ silnikowy umożliwiający stabilniejszą i szybszą regulację wysokości
zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz alarm
przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
2-stopniowa konstrukcja kolumny
oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
niezawodny system kontroli
zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności z europejskimi standardami

SPT-102G
Blat gamingowy z matą

SPECYFIKACJA
Wymiary

1400 mm x 700 mm

Kolor

czarny

Cechy produktu:
- blat o specjalnej powierzchni dla myszek komputerowych typu Carbon
- w zestawie dodatkowa specjalna mata (podkładka pod mysz na całą powierzchnię blatu)

SPB-101
Beznarzędziowa regulacja

Uchwyt biurkowy PC

SPECYFIKACJA
Max. udźwig

15 kg

Wymiary PC

Szerokość: 128-210 mm
Wysokość: 285-512 mm

Cechy produktu:
–
–
–
–
–

instalacja pod biurkiem pozwala zaoszczędzić więcej miejsca i zapewnia ochronę komputera przed kurzem
dzięki regulacji wysokości i szerokości pasuje do większości komputerów PC
obrót o 180° pozwala na łatwiejszy dostęp do kabli i portów komputera
bardzo prosty montaż
dzięki specjalnej konstrukcji ramek uchwyt zapewnia dodatkową ochronę Twojej jednostce

SPE-212H
Elektryczny stelaż biurkowy

1 silnik na każdy | Podwójne biurko

SPECYFIKACJA
Ilość silników

1x na stanowisko

Max. szybkość

25 mm/s

Regulacja

500 mm (690-1190 mm)

Poziom hałasu

<50 dB

Max. udźwig

70 kg

Odporność na
przepięcia

1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)

Sugerowane
wymiary blatu

Szerokość: 500-700 mm
Długość: 900-1400 mm

Odporność na
wył. el./stat.

± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe)
± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–

konstrukcja stelaża pozwala na dwa oddzielne obszary robocze
pojedynczy silnik umożliwia szybką i płynną regulację wysokości
zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz alarm
przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
niezawodny system kontroli

SPE-303L
90° w kształcie „L” | 3-st. kolumna

Elektryczny stelaż biurkowy

SPECYFIKACJA
Ilość silników

3x silnik

Max. szybkość

38 mm/s

Regulacja

630 mm (600-1230mm)

Poziom hałasu

<50 dB

Max. udźwig

150 kg

Odporność na
przepięcia

1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)

Sugerowane
wymiary blatu

Szerokość: 600x800 mm
Długość: 1200x2000/1200x1800 mm

Odporność na
wył. el./stat.

± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe)
± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–

90° stelaż w kształcie litery "L" może być łączony i ustawiony w różnych kształtach
potrójny układ silnikowy umożliwiający stabilniejszą i szybszą regulację
zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz alarm
przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
niezawodny system kontroli
zaprojektowane i przetestowane zgodnie z obowiązującymi standardami US Energy Star i europejskimi ERP

SPE-303V
120° użycie narożne | 3-st. kolumna

Elektryczny stelaż biurkowy

SPECYFIKACJA
Ilość silników

3x silnik

Max. szybkość

38 mm/s

Regulacja

630 mm (600-1230 mm)

Poziom hałasu

<50 dB

Max. udźwig

150 kg

Odporność na
przepięcia

1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)

Sugerowane
wymiary blatu

Szerokość: 600x800 mm
Długość: 1400x2100/1400x2100 mm

Odporność na
wył. el./stat.

± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe)
± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–

potrójny układ silnikowy umożliwiający stabilniejszą i szybszą regulację
zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz alarm
przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
niezawodny system kontroli
zaprojektowane i przetestowane zgodnie z obowiązującymi standardami US Energy Star i europejskimi ERP

SPE-403H
Elektryczny stelaż biurkowy

Podwójne biurko (2 x 2 silniki)

SPECYFIKACJA
Ilość silników

2x na stanowisko

Max. szybkość

38 mm/s

Regulacja

630 mm (600-1230 mm)

Poziom hałasu <50 dB

Max. udźwig

125 kg

Odporność na
przepięcia

1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)

Sugerowane
wymiary blatu

Szerokość: 600-800 mm
Długość: 1200-1800 mm

Odporność na
wył. el./stat.

± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe)
± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–

konstrukcja stelaża pozwala na dwa oddzielne obszary robocze
podwójny układ silnikowy umożliwiający stabilniejszą i szybszą regulację wysokości
zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz
alarm przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
stała prędkość nawet przy obciążeniu, dokładne wysokości regulowane w granicach błędu 2 mm
niezawodny system kontroli

SPR-121M
Podstawka na biurko

SPECYFIKACJA
Regulacja

350 mm (150~500 mm)

Wymiary
blatu

890x590 mm

Max. udźwig

15 kg

Wymiary półki
na klawiaturę

880x325 mm

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–

sprężyna gazowa zapewniająca płynną i stabilną zmianę wysokości
12 dostępnych opcji regulacji wysokości
szeroki zakres regulacji między minimalną i maksymalną wysokością
wcięcie na powierzchni dla smartfona i tabletu
zaawansowana konstrukcja zapobiega potencjalnemu zranieniu
uchwyt po prawej stronie zapewniający łatwą regulację wysokości

SPR-211M
Podstawka na biurko

SPECYFIKACJA
Regulacja

360 mm (40~400 mm)

Max. udźwig

8 kg

Wymiary
blatu

Cechy produktu:
–
–
–
–

nie wymaga montażu
smukła konstrukcja, 40 mm w najniższej pozycji
6 pozycji wysokości, idealne dla użytkowników laptopów
aluminiowa podstawa

650x450 mm

SPK-170
Kręgosłup, prowadnica kablowa

SPECYFIKACJA
Materiał

ABS + metal

Długość

128 cm

Cechy produktu:
–

konstrukcja prowadnicy wykonana z trwałego tworzywa ABS

–

metalowa podstawa, która zapewnia dodatkowe dociążenie i stabilność

–

możliwość dostosowania długości poprzez dodawanie/usuwanie bloków

SPP-202
Przegroda do biurka

SPECYFIKACJA
Materiał

włókno poliestrowe

Wymiary

Cechy produktu:
–
–
–

pozwala na zachowanie większej prywatności
posiada izolację akustyczną
kolor zielony

1180*581*18 mm

