
KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
- biurka z elektryczną regulacją wysokości  -



W pozycji siedzącej obciążenie kręgów kręgosłupa jest większe niż w pozycji stojącej

100 %



Specjaliści higieny pracy zalecają:

1.  50% czasu pracy w pozycji siedzącej, 25% w pozycji stojącej, 25% w ruchu

2.  zmieniać pozycję pracy przynajmniej 2x na godzinę

3.  stać krótko, ale często jest znacznie zdrowiej niż rzadko i długo

4.  należy unikać stania przez dłużej niż 20 minut

5.  przez telefon należy rozmawiać na stojąco

6.  należy wdrożyć praktykę zebrań na stojąco, ponieważ trwają one do 50 proc. 

krócej

7.  zamiast dzwonić lepiej pójść do kolegi

8.  podczas prezentacji należy stać



Korzyści z miejsca pracy o regulowanej wysokości:

1.  pomagają przystosować miejsce pracy z uwagi na 

indywidualne parametry antropometryczne człowieka

2.  pozwalają zmieniać pozycję pracy podczas całego dnia pracy

3.  eliminacja źródeł dyskomfortu

4.  zadowolenie z miejsca pacy

5.  lepsza koncentracja oraz skuteczność pracy

6.  lepsza komunikacja

7.  lepszy wizerunek przedsiębiorstwa

8.  przyspieszenie przemiany materii

9.  lepsze dotlenienie mózgu



Wysokiej jakości stelaże z elektryczną regulacją wysokości (szwedzkiego producenta ROL ERGO) to konstrukcja, która spełnia najwyższe 

wymagania klientów dotyczące stabilności, jakości wykonania  i wszechstronności w użytkowaniu.

Stelaż ROL ERGO to:

- dwa zsynchronizowane silniki elektryczne

- kolumny 2-segmentowe o przekroju prostokątnym (szerszy segment u góry; malowane proszkowo)

- opcja wykrywania przeszkód (przy natrafieniu na przeszkodę podczas opuszczania lub podnoszenia następuje automatyczne zatrzymanie)

- szerokość stelaża:  835,5 mm;  955,5 mm;  1.105 mm;  1.220 mm;  1.450 mm; 1.600 mm (co daje mak. wielkość blatu: 1800x900 mm i

minimalną wielkość blatu 900x900 mm)

- wysokość stelaża w najniższej pozycji  - 692 mm;  w najwyższej - 1.192 mm

- stelaż posiada kanał kablowy o dł. od 781 mm do 1.381 mm (wykonany z blachy stalowej, lakierowany proszkowo w kolorze stelaża)

- segmenty kolumn / nóg podnoszą się płynnie natychmiast, dzięki opatentowanej technologii synchronizacji

- nawet po 10 tys. cykli „góra / dół” nie występują widoczne ślady otarć powierzchni

- skrzynka kontrolna i przyciski zintegrowane w jednej lekkiej jednostce sterującej, co pozwala na optymalizację kosztów i ułatwia proces

montażu

- udźwig 100 kg

- prędkość podnoszenia 30 mm / sek.

- zużycie energii w stanie gotowości 0,5 W

- standardowe kolory: RAL 9006 (srebrny);  RAL 9016 (biały);  RAL 9005 (czarny)

ROL ERGO jest światowym liderem na rynku elektrycznie regulowanych stelaży od ponad 30 lat.

Proponujemy produkty w najwyższym standardzie (nie są to produkty wyprodukowane w Chinach, które są tańsze ale zdecydowanie gorszej 

jakości).



płynna regulacja wysokości w zakresie: 692 – 1192 mm       



stanowiska pracy



stanowiska konferencyjne
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