
Stojan seď / stůj   (velký)

ergonomický stojan pro střídání polohy

Když se elegance spojí s užitečností.

Alba rozpohybuje vaše tělo díky tomuto novému nastavitelnému, inovativnímu a 
ergonomickému stojanu, který umožňuje změnu polohy během vašeho 
pracovního dne pro lepší produktivitu, vyšší výkon a méně sedavý způsob práce. 

- robustní kovová konstrukce a zesílená základna zaručují optimální stabilitu
- nastavitelná výška od 15 do 50 cm, není nutno aretovat (zajištění polohy)
- boční ergonomické rukojeti pro snadné, plynulé a tiché nastavení výšky díky
  systému plynového zdvihu
- horní police je dostatečně velká pro umístění 2 obrazovek nebo kombinace
  kloubového ramene a monitoru či laptopu
- nosnost horní police je 15kg, spodní police pro klávesnici je 2 kg
- v přední části horní police je drážka sloužící jako držák tabletu nebo mobilu
- boční strany spodní police poskytuje lepší prostor pro práci s myší

Boční rukojeti pro plynulé
a tiché nastavení výšky
za méně než 3 sekundy.

Nastavení polohy
bez nutnosti zajištění.

Lehký pro snadné
umístění a přesun
ze stolu na stůl. 

AAMHSTANDL2CE AAMHSTANDL2BI



Když se elegance spojí s užitečností.

Parametry:

Rozměry balení:

102,5 x 72,5 x 24 cm 102,5 x 72,5 x 24 cm

26,4 kg 26,4 kg

102,5 x 72,5 x 24 cm 102,5 x 72,5 x 24 cm

26,4 kg 26,4 kg

1 balení  (1ks)

master pack  (1ks)

označení zboží AAMHSTANDL2BI AAMHSTANDL2CE

EAN 3129710016020 3129710016013

materiál kov a MDF kov a MDF

barva bílá / střibrně šedá černá

nejnižší pozice: 90 x 59 x 15 cm nejnižší pozice: 90 x 59 x 15 cm

nejvyšší pozice: 90 x 59 x 50 cm nejvyšší pozice: 90 x 59 x 50 cm

horní police: 90 x 59 cm horní police: 90 x 59 cm

dolní police: 90 x 19 cm dolní police: 90 x 19 cm

hmotnost 23 kg 23 kg

rozměry
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