LEVADO™
Miza z nastavljivo višino

hitra postavitev v

1 minuti

ORGANIZACIJA
KABLOV

Značilnosti:

Specifikacije:

• Intuitivna prilagoditev s kontrolno ploščo, ki uporablja tehnologijo
Feather‐Lift™, in ima štiri pomnilniško programirljive nastavitve.

Barva okvirja

mat srebrna – Pantone 10102C

Pomnilniške značilnosti

4 programirljive nastavitve

• Prihranite čas in denar – preprosto razpotegnite noge in jih zaklenite na
mestu s pomočjo sistema SwiftLok™, brez uporabe orodij.

Razpon nastavljive višine mize

640 mm – 1260 mm

• Namestitev brez uporabe orodij na novo ali obstoječo delovno površino s
primeži VersaTop Clamps™ (vključena je tudi klasična oprema za
namestitev), prilagodljive plošče.

Razpon nastavljive
širine mize

1220 mm – 1829 mm

• Vgrajena varnostna funkcija za zaznavanje trka.

Nosilnost

100 kg

• Maksimalna prilagoditev višine s 3‐stopenjsko nastavljivimi nogami.

Garancija

strukturna – 15 let
mehanska – 7 let
delovna plošča – 10 let

Hitrost nastavitve višine

• Enostavno organizirajte kable s pomočjo lukenj in predala za kable ter
tako poskrbite za delovni prostor brez zapletov.

36 mm na sekundo

• Trpežna miza iz obnovljivega MFC je na voljo v različnih barvah in
velikostih.
Plošča in podnožje sta na prodaj in poslana ločeno.

Velikost delovne plošče

Bela

Siva

Javor

1400 x 800 x 25 mm

9708701

9709001

9709301

9709601

9709901

1600 x 800 x 25 mm

9708801

9709101

9709401

9709701

9710001

1800 x 800 x 25 mm

9708901

9709201

9709501

9709801

9711201

Izvedite več na www.fellowes.si

Hrast (Newport)

Oreh

LOTUS™ DX
Sedeče-stoječa delovna postaja

CABLE
MANAGEMENT

Značilnosti:

Tehnične lastnosti:

• Lotus™ DX z vgrajeno brezžično polnilno postajo in priključki za USB,
s katerimi boste preprosto ostali učinkoviti,. bo dvignila vašo delovno
postajo na višjo raven.
• Vhodi USB in brezžično polnjenje delujejo preko vgrajenega kanala,
zato boste enostavno napolnili vaše naprave in jih imeli na dosegu roke.
• Zaradi zaščite Microban® je vaša delovna postaja čistejša.
• Zaradi tehnologije enostavnega dviga (Smooth Lift Technology™ – v
postopku patentiranja) je vaša delovna postaja stabilna, spreminjanje

Št. izdelka
Plošča za tipkovnico (d x š)

83,2 cm x 30,9 cm

Zgornja plošča (d x š)

80,6 cm x 20,7 cm

Nosilnost (teža)
Najvišja višina tipkovnice
Roka za monitorje (naprodaj posebej)
Garancija

položaja pa je povsem preprosto.
• Inovativni sistem upravljanja kablov vam omogoča, da se vaša celotna
delovna površina prosto premika z vami.
• Izdelek dobite popolnoma sestavljen – nobenega nameščanja, le odprite
in začnite.

VSTANITE ZA BOLJ ZDRAV NAČIN DELA

Začnite se zdravo gibati. ergo.fellowes.com

črna: 8081001
bela: 8081101

monitor: 13,6 kg
tipkovnica: 2,2 kg
43,2 cm
enojna – 8042801
dvojna – 8024901
3 leta

LOTUS™
Sedeče-stoječa delovna postaja

CABLE
MANAGEMENT

Značilnosti:

Tehnične lastnosti:

• Zaradi tehnologije enostavnega dviga (Smooth Lift Technology™ – v
postopku patentiranja) je vaša delovna postaja stabilna, spreminjanje
položaja pa je povsem preprosto.
• Vključuje 22 različnih nastavitev višine, da boste lahko delali v položaju,
ki vam najbolj ustreza.

Št. izdelka
Plošča za tipkovnico (d x š)

83,2 cm x 30,9 cm

Zgornja plošča (d x š)

80,6 cm x 20,7 cm

Nosilnost (teža)

• Inovativni sistem upravljanja kablov in vhod za polnjenje naprave vam

Najvišja višina tipkovnice

omogočata, da se vaša celotna delovna površina prosto premika z vami.
Roka za monitorje (naprodaj posebej)

• Izdelek dobite popolnoma sestavljen – nobenega nameščanja, le odprite
in začnite.

Garancija

VSTANITE ZA BOLJ ZDRAV NAČIN DELA

Začnite se zdravo gibati. ergo.fellowes.com

bela: 0009901
črna: 0007901

monitor: 13,6 kg
tipkovnica: 2,2 kg
43,2 cm
enojna: 8042801
dvojna: 8024901
3 leta

LOTUS™ VE
Sedeče-stoječa delovna postaja

CABLE
MANAGEMENT

Značilnosti:

Tehnične lastnosti:

• Kompaktna sedeče-stoječa delovna postaja je enostavna za
prilagoditev, zato se lahko večkrat dnevno preprosto premaknete iz
sedečega v stoječi položaj.
• Oblika slapa nudi dve ogromni delovni površini, na kateri lahko postavite

Št. izdelka

enojna: 8080101
dvojna:8082001

Plošča za tipkovnico (d x š)

73 cm x 22,7 cm

Zgornja plošča (d x š)

71,8 cm x 19 cm

Največja velikost monitorja

vse, kar potrebujete za delo.
• Navpična prilagoditev v razponu 45,7 cm vam omogoča, da delate v
položaju, ki vam najbolj ustreza.

Nosilnost (teža)
Največja višina tipkovnice

• Vključuje sistem upravljanja kablov za zmanjšanje nereda na delovni
površini.
• Enojna spona se lahko kot primež namesti na zadnji del kakršne koli

Združljivost z mizami
Obračanje
Nagib

mize.
• Na voljo v različicah z enim ali dvema monitorjema.

Garancija

VSTANITE ZA BOLJ ZDRAV NAČIN DELA

Začnite se zdravo gibati. ergo.fellowes.com

24” / 60,96 cm
monitor: 9,07 kg
tipkovnica:2,27 kg
38,1 cm
Primerna za mize z globino
od 60–80 cm
Nastavljiva spona se prilega mizam
z debelino od 2–7 cm
360°
+/- 15°
2 leti

EASY GLIDE™
Sedeče-stoječa delovna plošča

CABLE
MANAGEMENT

Značilnosti:

Tehnične lastnosti:

• Na pametno oblikovano sedeče-stoječo delovno ploščo, ki ima zložljivo
polico za tipkovnico in držala za pripomočke, lahko postavite vse, kar
potrebujete za delo, ter zmanjšate nered na mizi.
• Polico za miško se lahko na željo uporabnika postavi na levo ali desno
stran.

Št. izdelka

44,8 cm x 24,4 cm

Prestavljiva polica za miško
(d x š)

21,6 cm x 24,4 cm

Nosilnost (teža)

• Prilagoditev višine v razponu 56 cm z ročnim premikom ob uporabi
tehnologije plinske vzmeti omogoča preprosto delitev zaslona ali skupno
delovanje.
• Na mizo se jo pritrdi s spono kot primežem; vključuje tudi sistem

Največja višina tipkovnice
Združljivost z mizami
Obračanje
Nagib

upravljanja kablov.

Garancija

VSTANITE ZA BOLJ ZDRAV NAČIN DELA

Začnite se zdravo gibati. ergo.fellowes.com

8204601

Plošča za tipkovnico (d x š)

monitor: 8 kg
tipkovnica: 2,2 kg
43,3 cm
Nastavljiva spona se prilega mizam
z debelino od 0,8–5 cm
90°
+ 35° /- 5°
5 let

EXTEND™
Sedeče-stoječa delovna plošča

CABLE
MANAGEMENT

Značilnosti:

Tehnične lastnosti:

• Spremenite katerokoli mizo v aktivno z novo sedeče-stoječo delovno
Št. izdelka

ploščo Extend™.
• Priročen sistem upravljanja kablov uredi in skrije vse priključne kable
tipkovnice, miške in zaslona.

Plošča za tipkovnico (d x š)
Nosilnost (teža)

• Vrhunsko gibljiva roka je enostavna za prilagajanje, doseže do
101,6 cm in se zavrti za 180°.

Največja višina tipkovnice
Združljivost z mizami

• Sestavljena je iz ojačane jeklene konstrukcije in vključuje enojno
spono, ki se jo lahko namesti na zadnji rob vsake delovne površine.
• Na voljo v različicah z enim ali dvema monitorjema.

Obračanje
Nagib
Zglob
Garancija

VSTANITE ZA BOLJ ZDRAV NAČIN DELA

Začnite se zdravo gibati. ergo.fellowes.com

Enojna: 0009701
Dvojna: 0009801
65 cm x 32 cm
monitor: 8 kg
tipkovnica: 2,2 kg
50,8 cm
Nastavljiva spona se prilega mizam
z debelino od 1,6–7 cm
360°
+/- 15°
+/- 15° (samo dvojna)
5 let

ROKE ZA MONITORJE LOTUS™
Dodatki za sedeče-stoječe izdelke

Značilnosti:

Tehnične lastnosti:

• Dvigne monitorje na optimalno višino za gledanje, s čimer preprečuje
bolečine v vratu in sprosti dragocen delovni prostor.
• Monitorji ostanejo na mestu, medtem ko dvigujete ali spuščate vašo
sedeče-stoječo delovno postajo Lotus™.
• Višino se lahko prilagodi do 40 cm nad zgornjo površino sedeče-stoječe
delovne postaje Lotus™.

Št. izdelka
Največja teža monitorja

• Na voljo v enojni in dvojni različici.
• Združljivo le z sedeče-stoječimi delovnimi postajami Lotus™ podjetja

27” / 68,58 cm

Največja nastavitev višine

40 cm

Obračanje

180°
180°

Nagib

100°

Garancija

VSTANITE ZA BOLJ ZDRAV NAČIN DELA

Začnite se zdravo gibati. ergo.fellowes.com

64,77 cm (le za dvojno)

Zglob

Združljiva z VESA

Fellowes.

enojni: 8kg
dvojni: 11,8 kg

Največja velikost monitorja

Razdalja med dvema ploščama VESA

• Enostavna namestitev v zvrtano luknjo omogoča hitro postavitev.

enojna: 8042801
dvojna: 8042901

75 x 75, 100 x100
3 leta

PODLOGA ZA VSAKODNEVNO STANJE
Dodatki za sedeče-stoječe izdelke

Značilnosti:

Tehnične lastnosti:

• Stojte udobno s to vzdržljivo podlogo za stanje.
• Preprečuje utrujenost s tem, ko spodbuja rahlo gibanje.
• Uporabljajte s katerim koli izdelkom iz serije sedeče-stoječih proizvodov
za dodatno oporo v stoječem položaju.

Št. izdelka
Mere
Debelina

1,9 cm

Garancija

5 let

• Poševno oblikovan rob preprečuje, da bi se spotaknili.

VSTANITE ZA BOLJ ZDRAV NAČIN DELA

Začnite se zdravo gibati. ergo.fellowes.com

8707001
91,5 cm x 61 cm

PODLOGA ZA STANJE ActiveFusion™
Dodatki za sedeče-stoječe izdelke

Značilnosti:

Tehnične lastnosti:

• Ostanite aktivni in uživajte v prednostih vašega sedeče-stoječega
proizvoda dlje s podlogo za stanje ActiveFusion™.
• Stopnička vas spodbuja k raztezanju in premikanju skozi ves dan.
• Preprečuje utrujenost s tem, ko spodbuja rahlo gibanje.

Št. izdelka
Mere
Debelina

1,9 cm

Višina stopničke

8,8 cm

Garancija

• Uporabljajte s katerim koli izdelkom iz serije sedeče-stoječih proizvodov
za dodatno oporo v stoječem položaju.
• Poševno oblikovan rob preprečuje, da bi se spotaknili.

VSTANITE ZA BOLJ ZDRAV NAČIN DELA

Začnite se zdravo gibati. ergo.fellowes.com

8707101
91,5 cm x 61 cm

5 let

