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Lampka biurkowa SUNLIGHT
• Inteligentna lampka biurkowa
•	 	Regulacja	barwy	oraz	intensywności	światła	za	pomocą	

specjalnej aplikacji na smartfona
•	 	Możliwość	włączenia	automatycznego	trybu	sterowania,	

zaprogramowanego	według	cyklu	okołodobowego
•	 	Automatyczne	wygaszanie	podczas	nieobecności	

użytkownika
•	 Smukła,	minimalistyczna	sylwetka
•	 Podwójne	elastyczne	ramię
•	 W	podstawie	port	USB	do	ładowania	smartfona
•	 Włącznik	umieszczony	na	kablu
• Wykonana ze stali
•	 Moc	strumienia	świetlnego:	500	lumenów
•	 Barwa	światła:	2700-5000	K
•	 Średnia	żywotność	LED:	50	000	godzin
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400110128         czarny 1 szt.



2AKCESORIA BIUROWE

lampki biurkowe

Lampka biurkowa STRATA
•	 Lampa	o	prostym,	smukłym	designie
•	 	Posiada	prosty	system	mocowania	do	biurka	za	pomocą	

klipsa zaciskowego
•	 	Klosz	o	szerokości	80	cm	został	zaprojektowany	tak,	 

aby	oświetlać	biurko	znad	pozycji	monitora
•	 	Zapewnia	idealne	rozproszenie	światła	na	monitor,	

klawiaturę	oraz	powierzchnię	biurka
•	 	Lampka	jest	idealna	do	pracy	z	1	lub	2	monitorami
•	 	Elastyczne	ramię	umożliwia	dostosowanie	pozycji
•	 	Specjalnie	zaprojektowany	czujnik	światła	automatycznie	

dostosowuje	poziom	oświetlenia	lampki	do	warunków	
panujących	w	pomieszczeniu

•	 	Dotykowy	panel	sterowania	umieszczony	na	kloszu
•	 	Możliwość	łatwego	demontażu	klosza	lampy
•	 	Regulacja	barwy	i	intensywności	światła
•	 	Wysokość:	70	cm
•	 	Moc	strumienia	świetlnego:	680	lumenów
•	 	Barwa	światła:	3000	-	6000	K
•	 	Średnia	żywotność	LED:	50	000	godzin

INDEKS KOLOR

400124562         czarny 1 szt.



3 AKCESORIA BIUROWE 

lampki biurkowe

Lampka biurkowa JAZZ
• Funkcjonalna lampka nowej generacji
•	 Możliwość	regulacji	intensywności	światła					
•	 Indukcyjna	ładowarka	do	smartfona
• W podstawie port USB
•	 Wysokość:	41	cm
•	 Światło	LED	o	niskim	zużyciu
•	 Dotykowy	włącznik
•	 Moc	strumienia	świetlnego:	1000	lumenów					
•	 Barwa	światła:	3000	/	4000	/	5000	K
•	 Średnia	żywotność	LED:	50	000	godzin
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400093836  biało-srebrny 1 szt.

Lampka	biurkowa	LINKA
•	 	Lampa	w	niewielkim,	kompaktowym	

rozmiarze
•	 	Bezprzewodowa	ładowarka	do	smartfona
•	 	Port	USB	do	ładowania	urządzeń	

zewnętrznych
•	 	Dotykowy	regulator	oświetlenia
•	 	4	poziomy	intensywności	oraz	barwy	

światła
•	 	Wysokość:	35	cm
•	 	Długośc	klosza:	25	cm
•	 	Moc	strumienia	świetlnego:	400	lumenów
•	 	Barwa	światła:	2800	/	3400	/	4500	/	5600	K
•	 	Średnia	żywotność	LED:	50	000	godzin

INDEKS KOLOR

400124484         czarny 1 szt.
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Lampka	biurkowa	ODY
 Prosta i funkcjonalna lampka •
	 Możliwość	regulacji	intensywności	oraz	barwy	światła	 • 
	 Port	USB	do	ładowania	smartfona	 •
	 Regulacja	wysokości	od	28	do	55	cm	 •
	 Światło	LED	o	niskim	zużyciu	 •
	 Dotykowy	włącznik	 •
	 Moc	strumienia	świetlnego:	800	lumenów	 •
	 Barwa	światła:	3500	K	 •
	 Średnia	żywotność	LED:	50	000	godzin	 •
	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.	 •

INDEKS KOLOR

400095777  �srebrny

1 szt.

Lampka biurkowa CRISTAL
• Niezwykle elegancka lampka biurkowa
•	 Możliwość	regulacji	intensywności	światła
•	 Włączenie	lampki	poprzez	dotknięcie	jej	metalowych	elementów
•	 	Podłużne	żarówki	schowane	pod	kloszem	z	matowego	szkła:	 

perfekcyjne	rozproszenie	światła
•	 Wysokość:	47	cm
•	 Światło	LED	o	niskim	zużyciu
•	 Dotykowy	włącznik
•	 Moc	strumienia	świetlnego:	900	lumenów
•	 Barwa	światła:	3000	K	
•	 Średnia	żywotność	LED:	50	000	godzin
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400064642      �srebrny 1 szt.
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Lampka	biurkowa	EASY
 Prosta i funkcjonalna lampka biurkowa • 
	 do		codziennego	użytku	
 Możliwość	regulacji	intensywności	światła	 •	
	 W	podstawie	port	USB	do	ładowania	smartfona	 •	
	 Elastyczne	ramię	umożliwia	szeroki	zakres	ruchów	 •	
	 Ruchomy	odcinek	ramienia:	20	cm	 •	
	 Światło	LED	o	niskim	zużyciu	 •	
		 Dotykowy	włącznik	 •	
	 Moc	strumienia	świetlnego:	500	lumenów	 •	
	 Barwa	światła:	3500	K	 •	
	 Średnia	żywotność	LED:	50	000	godzin	 •	
	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.	 •

INDEKS KOLOR

400093833   czarny1 szt.

Lampka	biurkowa	VICKY
•	 Smukła	sylwetka	i	nowoczesny	design
•	 Podwójne	ruchome	ramię	i	obrotowy	klosz
•	 	W	podstawie	port	USB	do	ładowania	smartfona
•	 Dotykowy	włącznik
• Wykonana ze stali z elementami drewna
•	 3	poziomy	intensywności	światła
•	 Moc	strumienia	świetlnego:	900	lumenów
•	 Barwa	światła:	3000	K
•	 Średnia	żywotność	LED:	50	000	godzin
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400110084  biały�z�elementami�drewna 1 szt.
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•	 Elegancka	lampka	o	szerokim	zakresie	ruchu
•	 Możliwość	regulacji	intensywności	oraz	barwy	światła
•	 	Wiele	możliwości	ustawienia	dzięki	podwójnemu	 

ramieniu z trzema przegubami
•	 	Lampę	można	obrócić	przy	podstawie	o	360°,	 

a	klosz	porusza	się	we	wszystkich	kierunkach
•	 Regulowana	wysokość	od	25	do	57	cm
•	 Światło	LED	o	niskim	zużyciu
•	 Dotykowy	włącznik
•	 Moc	strumienia	świetlnego:	500	lumenów
•	 Barwa	światła:	3000	-	6500	K
•	 Średnia	żywotność	LED:	50	000	godzin
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

Lampka	biurkowa	SENZA	2

INDEKS KOLOR

400092054  �srebrny 1 szt.

Lampka biurkowa SWINGO
•	 Ergonomiczna	lampka	biurkowa
•	 Możliwość	regulacji	intensywności	światła
•	 Wiele	możliwości	ustawienia	dzięki	podwójnemu	ramieniu	z	dwoma	przegubami
•	 Lampę	można	obrócić	przy	podstawie	o	360°
•	 Możliwość	ustawienia	klosza	równolegle	do	powierzchni	biurka
•	 Podstawa	o	wadze	2,3	kg	-	możliwość	zamiany	na	dołączony	do	zestawu	zacisk	mocujący
•	 Regulowana	wysokość:	przegubowe	ramię	2x36	cm
•	 Światło	LED	o	niskim	zużyciu
•	 Dotykowy	włącznik
•	 Moc	strumienia	świetlnego:	800	lumenów
•	 Barwa	światła:	3000	K	
•	 Średnia	żywotność	LED:	50	000	godzin
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400093838   czarny 1 szt.
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Lampka	biurkowa	POPY
	 Mała,	kompaktowa	lampka	o	nowoczesnym	designie					•	

Możliwość	podłączenia	do	kontaktu	lub	do	portu	USB					•	
	 Możliwość	złożenia,	dzięki	czemu	lampka					•

może	towarzyszyć	w	każdej	podróży					• 
2	źródła	światła:	klosz	i	podstawa     •  

-	możliwość	przełączania	trybu					• 
Szklana	podstawa	emituje	delikatne	światło,     •  

dzięki	czemu	może	służyć	jako	lampka	nocna					•	 
•	Dotykowy	włącznik					•	

Regulacja	barwy	i	intensywności	światła					•	 
•	Wysokość:	35	cm					•	 

Moc	strumienia	świetlnego:	400	lumenów					•	 
Barwa	światła:	3000	/	4000	/	6000	K					•	 

Średnia	żywotność	LED:	50	000	godzin					•	

INDEKS KOLOR

400124478     �biały1 szt.

Lampka	biurkowa	NELLY
•	 	Mała,	kompaktowa	lampka	o	nowoczesnym	designie
•	 	Możliwość	użytkowania	bezprzewodowego
•	 	Naładowana	bateria	lampki	wystarcza	na	7	h	

świecenia
•	 	Ładowanie	za	pomocą	kabla	USB	(w	zestawie)
•	 	Elastyczne	ramię	pozwala	złożyć	lampkę	do	małych	

rozmiarów	i	przechowywać	np.	w	torebce	 
lub w plecaku

•	 	Dotykowy	włącznik
•	 	Regulacja	barwy	i	intensywności	światła
•	 	Wysokość:	35	cm
•	 	Moc	strumienia	świetlnego:	400	lumenów
•	 	Barwa	światła:	3000	/	4000	/	6000	K
•	 	Średnia	żywotność	LED:	20	000	godzin

1 szt.

INDEKS KOLOR

400124483     �biały
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Lampka	biurkowa	SUCCESS	66
• Lampka o kompaktowym rozmiarze
•	 Wnętrze	klosza	jest	emaliowane	dla	lepszej	refleksji	światła
•	 Wiele	możliwości	ustawienia	dzięki	przegubowemu	ramieniu	
•	 Lampę	można	obrócić	przy	podstawie	o	360°
•	 	Podstawa	o	wadze	3	kg	-	możliwość	zamiany	na	dołączony	

do	zestawu	zacisk	mocujący
•	 Włącznik	na	kablu
•	 Regulowana	wysokość:	przegubowe	ramię	2x33	cm
•	 Brak	żarówki	w	zestawie
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400093600     czarny 1 szt.

Lampka	biurkowa	TERRA
•	 Ekonomiczna	i	funkcjonalna	lampka
•	 Możliwość	regulacji	intensywności	światła
•	 Obracane	przy	podstawie	ramię	oraz	klosz
•	 	Lampka	TERRA	zapewnia	perfekcyjną	dyfuzję	światła	

dzięki	zastosowanej	technologii	Edge	LED:	brak	
odblasków i lepszy komfort widzenia

•	 Możliwość	kompaktowego	złożenia	lampki	na	płasko
•	 Wysokość:	38	cm
•	 Światło	LED	o	niskim	zużyciu
•	 Dotykowy	włącznik
•	 Moc	strumienia	świetlnego:	500	lumenów
•	 Barwa	światła:	3500	K	
•	 Średnia	żywotność	LED:	40	000	godzin
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400077409   srebrny 1 szt.
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Lampka	biurkowa	FLEXIO	2.0
	 Kompaktowa	i	elegancka	lampka	 •
	 Elastyczne	ramię	umożliwia	szeroki	zakres	ruchów	 •
	 Klosz	pokryty	jest	wewnątrz	emalią	dla	lepszego	 •
	 odbijania	światła	
 Włącznik	umieszczony	na	kablu	 •	
	 Wysokość:	43,5	cm	 •
	 Światło	LED	o	niskim	zużyciu	 •
	 Moc	strumienia	świetlnego:	400	lumenów	 •
	 Barwa	światła:	3000	K	 •	
	 Średnia	żywotność	LED:	50	000	godzin	 •
	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.	 •

INDEKS KOLOR

400093687      czarny

400093692      srebrny

400093694     zielony

400093695     niebieski

1 szt.

Lampka biurkowa SOL
•	 	Lampa	wyposażona	w	zintegrowaną	diodę	LED	o	bardzo	

wysokiej	jakości	oświetlenia
•	 	Ponadczasowe	wzornictwo	-	połączenie	prostoty	 

z	nowoczesnością
•	 		Kształt	górnej	części	lampy	zapewnia	lepszą	dyfuzję	światła
•	 Elastyczne	ramię	umożliwia	szeroki	zakres	ruchów
•	 Wysokość:	45	cm
•	 Światło	LED	o	niskim	zużyciu
•	 Włącznik	na	kablu
•	 Moc	strumienia	świetlnego:	500	lumenów
•	 Barwa	światła:	3000	K	
•	 Średnia	żywotność	LED:	20	000	godzin
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400077402   czarny

400077404  �biały

400077405  niebieski

400077406  czerwony 1 szt.
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Zegar FLO
•	 	Bezgłośny	zegar	z	wyświetlaczem	LED
•	 	Wyświetlana	data	i	temperatura	powietrza
•	 	Cyfry	o	wysokości	6	cm	zapewniają	dobrą	czytelność
•	 	Zasilanie	przez	kabel	podłączany	do	gniazdka	 

-	brak	konieczności	wymiany	baterii
•	 	Możliwość	postawienia	na	biurku	lub	szafce	 

-	doczepiane	nóżki	schowane	na	odwrocie	zegara
•  Szklana tarcza
•  Aluminiowa rama
•	 	Gwarancja	2	lata
•	 Wymiary:	28x28	cm
•	 	Jednostka	sprzedaży:	1	szt.”

INDEKS KOLOR

400124566   czarny 1 szt.

Zegar STATION
•  Minimalistyczny zegar kontrolowany radiowo
•	 	Niezwykle	cichy	mechanizm	-	nie	zakłóca	

koncentracji
•	 	Czytelny	z	35	m
•	 	Kontrastowa,	czerwona	wskazówka	sekundowa	

nadaje	stylowego	wyglądu
•  Szklana tarcza
•  Rama ze stali nierdzewnej
•	 	Gwarancja	2	lata
•	 	Średnica:	35	m
•	 	Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

1 szt.

INDEKS KOLOR

400124567  srebrny



12AKCESORIA BIUROWE

zegary

INDEKS KOLOR

400094566    �srebrny 1 szt.

Zegar	OUTDOOR
•	 Kontrolowany	radiowo
•	 Widoczność	nawet	ze	100	metrów
•	 	Wodoodporny	-	może	być	montowany	 

w	pomieszczeniach	oraz	na	zewnątrz
•	 	Wysoka	precyzja:	brak	odchylenia	nawet	 

o	1	sekundę	w	ciągu	całego	czasu	pracy
•	 Cichy	mechanizm	nie	zakłóca	koncentracji
• Szklana tarcza
• Rama ze stali nierdzewnej
•	 Średnica:	35,5	cm
•	 Gwarancja	2	lata
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

Zegar	MEGA
•	 Kwarcowy	mechanizm
•	 Widoczność	nawet	ze	180	metrów
•	 	Białe	cyfry	na	czarnym	tle	 

oraz czerwona wskazówka
•	 Kontrast	korzystny	w	odbiorze
• Szklana tarcza
• Rama z tworzywa ABS
•	 Średnica:	57,5	cm
•	 Gwarancja	2	lata
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400094568   czarny 1 szt.
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Zegar	TEMPUS
•	 Kwarcowy	mechanizm
•	 Widoczność	nawet	z	35	metrów
•	 	Posiada	wyświetlacz	LCD,	wskazujący	 

temperaturę	w	pomieszczeniu
• Szklana tarcza
• Rama z tworzywa ABS
•	 Średnica:	30,5	cm
•	 Gwarancja	2	lata
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400094592   metaliczny�
szary 1 szt.

Zegar	WAVE
•	 Kontrolowany	radiowo
•	 Widoczność	nawet	z	35	metrów
•	 	Wysoka	precyzja:	brak	odchylenia	nawet	 

o	1	sekundę	w	ciągu	całego	czasu	pracy
•	 		Szkło	ochronne	zapobiega	osadzaniu	kurzu	 

na	tarczy	oraz	żółknięciu	tarczy
• Szklana tarcza
• Rama z tworzywa ABS
•	 Średnica:	30	cm
•	 Gwarancja	2	lata
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

1 szt.

INDEKS KOLOR

400094561   czarny

400094562  szary
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Zegar	ON	TIME
•	 Kwarcowy	mechanizm
•	 	Wysoka	dokładność:	odchylenie	 

tylko	1	sekundy	przez	okres	6	lat	działania
•	 	Możliwość	ustawienia	różnych	godzin	 

na	trzech	dodatkowych	tarczach
• Szklana tarcza
• Rama z tworzywa ABS
•	 Średnica:	30,5	cm
 
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400094567   czarny 1 szt.

Zegar INSTINCT
•	 Kwarcowy	mechanizm
•  Automatyczna zmiana czasu z letniego  

na zimowy i odwrotnie
• Numeryczny datownik umieszczony na tarczy
• Szklana tarcza
• Rama z tworzywa ABS
•	 Średnica:	30,5	cm
•	 Gwarancja	2	lata
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

100340853     �srebrny 1 szt.
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INDEKS KOLOR

400094569    �srebrny 1 szt.

Zegar MOON
•	 	Zegar	z	systemem	podświetlenia	

poprawiającym	czytelność
•	 	Zasialnie	podświetlenia:	 

kabel	z	wtyczką
•	 Kontur	wykonany	z	aluminium
•	 Szklana	osłona	tarczy
•	 Kwarcowy	mechanizm
• Szklana tarcza
• Rama z aluminium
•	 Średnica:	30,5	cm
•	 Gwarancja	2	lata
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

Zegar ATTRACTION
•	 Kwarcowy	mechanizm
•	 Widoczność	nawet	z	22	metrów
•	 	Możliwość	umieszczenia	na	metalowych	

powierzchniach	dzięki	magnetycznemu	
mocowaniu

•	 Cichy	mechanizm	nie	zakłóca	koncentracji
• Szklana tarcza
• Rama z tworzywa ABS 
•	 Średnica:	22	cm
•	 Gwarancja	2	lata
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400094404  szary 1 szt.
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Zegar POP
•	 Kwarcowy	mechanizm
•	 Widoczność	nawet	z	30	metrów
•	 	Dostępny	w	5	kolorach	-	stonowanych	 

lub	energetyzujących
•	 Cichy	mechanizm	nie	zakłóca	koncentracji
• Szklana tarcza
• Rama z tworzywa ABS
•	 Średnica:	28,5	cm
•	 Gwarancja	2	lata
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400094281    czarny

400094282   �biały

400094283   srebrny

400094284   zielony

400094285  fioletowy 1 szt.

INDEKS KOLOR

400094280    �srebrny 1 szt.

Zegar ARIA
•	 Perfekcyjna	widoczność	i	stonowany	design
•	 Kontur	i	obudowa	wykonane	z	plastiku
•	 Kwarcowy	mechanizm
• Szklana tarcza
• Rama z tworzywa ABS
•	 Średnica:	28,5	cm
•	 Gwarancja	2	lata
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.
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Oczyszczacz	powietrza	R’PURE
•	 	Oczyszczacz	powietrza	UNILUX	z	ładowanym 

elektrycznie	systemem		jonizującym	eliminuje	99,9%	szkodliwych 
cząsteczek	z	powietrza

•	 Odpowiedni	do	pomieszczeń	o	powierzchni	ok.	15	m²
•	 Cicha	praca	<	50	dB
•	 Możliwość	ustawienia	w	pozycji	poziomej	oraz	pionowej
•	 Wymiary:	30x6x15	cm
•	 Zawiera	filtr	węglowy
•	 Czas	pracy:	3-4	godzin
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400095490  1 szt.

Oczyszczacz	R-CLEAN
•	 		Automatyczny	wskaźnik	jakości	powietrza	 

za	pomocą	4	kolorów: 
-	niebieskiego:	doskonała	jakość 
-	żółtego:	normalna	jakość 
-	fioletowego:	słaba	jakość 
-	czerwonego:	bardzo	zła	jakość

•	 Timer	oraz	5	poziomów	prędkości	pracy
•	 Wskaźnik	zmiany	filtra
•	 	360°	kształt	cylindra	pozwala	na	lepsze	czyszczenie	 

i	cyrkulację	powietrza
•	 	Odpowiedni	do	pomieszczeń	o	powierzchni	do	30	m²
•	 	Wyposażony	w	system	jonizujący	z	wyjątkowo	cichym	

wentylatorem	(bardziej	skuteczny	niż	tradycyjne	 
systemy	HEPA)	

•	 	Eliminuje	nawet	do	99,9%	szkodliwych	cząsteczek
•	 Wydajność	oczyszczania	powietrza:	160	m³/h
• Produkt wykonany z tworzywa ABS
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS PRODUKT

400110240 oczyszczacz

400110243 filtr�wymienny 1 szt.
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oczyszczacz powietrza, głośnik wielofunkcyjny

Głośnik	wielofunkcyjny	5w1	 
bluetooth	LALY
Może	być	używany	jako:
•	 Głośnik	3W+3W,	dający	dźwięk	wysokiej	jakości
•	 	Zestaw	głośnomówiący	do	rozmów	przez	Skype	 

lub telekonferencji 
•	 Ładowarka	indukcyjna	do	smartfona
• Cyfrowy zegar
• Radio
•	 Czytnik	kart	pamięci	micro	SD
•	 Wejście	AUX
•	 Głośność	dźwięku:	80	dB
•	 Zasięg	mikrofonu:	ok.	1	m
•	 Zasięg	bluetooth:	10	m
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400095693    czarny 1 szt.

INDEKS KOLOR

400124565  biały 1 szt.

Oczyszczacz	powietrza	AUBE
•	 	Nowoczesny	oczyszczacz	powietrza	o	stylowym	wyglądzie
•	 	Pierwszy	bezfiltrowy	oczyszczacz	powietrza,	który	niszczy	szkodliwe	cząsteczki	 

i	zapachy	w	miejscu	pracy
•	 	Zaawansowany	technologiczne	proces	fotokatalizy	wykorzystuje	światło	i	niszczy	

zanieczyszczenia,	nie	generując	innych	szkodliwych	czynników,	takich	jak	ozon	 
czy metanal

•	 	Niezwykle	cichy	-	niszczy	szkodliwe	cząstki	bez	powodowania	hałasu	(mniej	niż	17	dB)
•	 	Ekonomiczny:	zużywający	4	W,	pracując	przez	10	lat,	będzie	kosztować	tylko	od	3	do	5	€	

energii	rocznie	(praca	24/7)!
•	 	Bez	konieczności	wymiany	filtrów
•	 	Zasilany	Micro	USB	4	W
•  Wykonany z aluminium i tworzywa ABS
•	 	Odpowiedni	do	pomieszczeń	o	powierzchni	do	12	m²
•	 	Jednostka	sprzedaży:	1	szt.
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podkładka pod nadgarstek, podstawka pod monitor

Podkładka	pod	nadgarstek	 
ROLLING
•	 Mobilna	podkładka	pod	nadgarstek
•	 Podąża	za	każdym	ruchem	nadgarstka
•	 	Przeznaczona	do	pracy	z	myszką	 

lub	touchpadem	komputera
•  Zabezpiecza nadgarstek i zapewnia utrzymanie 

jego wygodnej pozycji
•	 	Porusza	się	dzięki	4	kulkom	ze	stali	nierdzewnej,	

umieszczonym	pod	spodem	podkładki
•  Wykonana z tworzywa ABS oraz pianki  

z	pamięcią	kształtu
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400110158        czarny 1 szt.

Podstawka pod monitor 
STUDY
•	 Elegancki	design
•	 4	porty	USB
•	 	Korzyści	ergonomiczne:	redukcja	zmęczenia,	 

bólu	pleców	i	naprężenia	szyi
•	 Na	spodzie	stopki	antypoślizgowe
•	 Szerokość:	55	cm
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400095491     metaliczny�
szary 1 szt.
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podnóżki

Podnóżek	UPDOWN
•	 Możliwość	użytkowania	w	pozycji	siedzącej	i	stojącej
•	 Poprawia	krążenie	i	redukuje	zmęczenie
•	 Zalecany	jest	do	użytku	przez	30	minut	dziennie
•	 Odpowiedni	do	biurek	z	regulowaną	wysokością
•	 Wymiary:	45x30	cm
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400095456   czarny 1 szt.

Podnóżek	CHRYSALIS
Zapobiegają	zmęczeniu	nóg	i	ich	niedokrwieniu					•	
Wysokość	i	nachylenie	regulowane:	10°,	15°,	20°					•	

Powierzchnia	antypoślizgowa	wspomagająca	ukrwienie	stóp					•	
Wykonane z tworzywa ABS     • 

10	lat	gwarancji					•	
Projekt konsultowany ze stowarzyszeniem ortopedycznym     • 

Rekomendowany	przez	UE	w	ramach	dyrektywy	90/270/eec					•	
Wymiary:	42	x	32	cm					•	

Jednostka	sprzedaży:	1	szt.					•	

INDEKS KOLOR

100340820   czarny

1 szt.
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podnóżek, stojaki na parasole

Podnóżek	MASSING
•	 Zapobiegają	zmęczeniu	nóg	i	ich	niedokrwieniu
•	 	Powierzchnia	z	wypustkami	umożliwia	 

masowanie stóp
•	 	Mata	masująca,	wykonana	z	antyalergicznego	

materiału
•	 	Możliwość	demontażu	maty	masującej	dla	jej	

łatwego	wyczyszczenia
• Wykonane z tworzywa PVC
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

100340817   czarny 1 szt.

Stojak na parasole SLIM
• Funkcjonalny stojak na parasole
•	 Mieści	do	9	parasoli
•	 Posiada	2	zaczepy	na	małe	parasolki
•	 Dostępny	w	2	kolorach
• Wykonane z tworzywa ABS
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400109020   czarny

400109022  szary 1 szt.
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biurko elektryczne

Biurko	elektryczne	ERGO	WELL
•	 	Nowoczesne	biurko,	dostosowujące	się	 

do	wymagań	użytkownika
•	 	Dwa	silniki	umożliwiają	zmianę	poziomu	blatu	

biurka	góra/dół,	dzięki	czemu	jest	doskonałe	 
do	użytku	w	pozycji	siedzącej	oraz	stojącej

•	 	Prosty,	intuicyjny	panel	sterowania	umieszczony	 
z przodu biurka pod blatem

•	 	Możliwość	zapisania	3	ustawień	poziomu	blatu
•	 	Inteligentny	system	-	możliwość	ustawienia	sygnału	

dźwiękowego	dla	przypomnienia	o	konieczności	
zmiany pozycji podczas dnia pracy

•	 	Możliwość	zamontowania	wysięgników	i	uchwytów	
na monitory

•	 	Regulacja	wysokości	blatu:	62-128	cm
•	 	Wymiary	btalu:	160	x	80	cm
•	 	Dopuszczalne	obciążenie:	125	kg
•	 	Blat	wykonany	z	płyty	wiórowej	z	powłoką	

melaminową
•  Nogi wykonane ze stali
•	 	Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400124577 drewno�+�stal 1 szt.
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regulowane biurka

Regulowane	biurko	ERGODESK	2
•  Regulowane biurko o nowoczesnym designie
•	 	Możliwość	regulacji	wysokości	blatu	od	12	do	50,5	cm
•	 	Możliwość	dostosowania	wysokości	do	użytkowania	

w	pozycji	siedzącej	i	stojące
•	 	2	blaty	umieszczone	na	różnych	wysokościach	 

-	górny	np.	na	monitor,	a	dolny	na	klawiaturę
•	 	Wykonane	ze	stali	z	powłoką	epoxydową	 

oraz z malowanego drewna
•	 	Waga:	14,5	kg
•	 	Gwarancja	2	lata
•	 	Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

INDEKS KOLOR

400124576   czarny 1 szt.
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stacja organizująca, taboret

Taboret	MOOVE
•	 	Zapewnia	utrzymanie	prawidłowej	postawy	przy	

biurku	oraz	wyjątkowy	komfort
•	 Idealny	przy	długiej	pracy	w	pozycji	siedzącej
•	 Regulacja	wysokości	od	52	do	81	cm
•	 Miękkie	siedzisko,	obracane	o	360°
• Wykonany z plastiku oraz polimeru
•	 Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

1 szt.

INDEKS KOLOR

400110242   czarny

Stacja	organizująca	ERGO	STATION
•	 	Wielofukcyjna	stacja	organizująca	do	zamontowania	 

na biurku
•	 	Pasuje	do	biurek	o	szerokości	140	-	160	-	180	cm
•	 	Łatwy	montaż	za	pomocą	dwóch	klipsów	zaciskowych
•	 	Zawiera	wysięgnik	na	monitor,	dający	wiele	korzyści	

ergonomicznych	dzięki	mozliwości	wyregulowania	
wysokości	i	odległości	monitora

•	 	Wysięgnik	w	standardzie	VESA:	odpowiedni	dla	monitorów	
do	27”	z	otworami	montażowymi	VESA	75x75	mm	 
lub	100x100	mm

•	 	Zakres	ruchów	wysięgnika:	obrót	o	360°,	skręcanie	 
i	pochylanie

•	 	Pomaga	zorganizować	przestrzeń	pracy,	dzięki	pojemnikom	
i	półkom	na	różne	przedmioty,	np.	długopisy,	katalogi,	
telefon

•	 	W	zestawie:	półka	na	telefon,	pionowa	podstawka	A4	
oraz pojemnik	na	długopisy

•	 	Korzyści	ergonomiczne:	pomoc	w	utrzymaniu	prawidłowej	
postawy	ciała,	odciążenie	kręgów	szyjnych

•  W zestawie klucz imbusowy do zamontowania stacji  
na biurku

•	 	Wykonana	z	aluminium	oraz	ze	stali	z	powłoką	epoxydową
•	 	Waga:	8	kg
•	 	Gwarancja	2	lata
•	 	Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

1 szt.

INDEKS KOLOR

400124600  biały�
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ramiona do monitora

Ramię	do	monitora	ERGO	ONE
•	 	Niezastąpione	ramię	do	monitora,	dające	większą	

wygodę	pracy	przy	komputerze
•	 	Poprawia	postawę	i	odciąża	kręgi	szyjne,	

dostosowując	odległość,	wysokość	i	kąt	nachylenia	
ekranu	odpowiednio	do	potrzeb	użytkownika

•	 	Łatwy	montaż	do	biurka	za	pomocą	uchwytu	
zaciskowego

•	 	Ramię	w	standardzie	VESA:	odpowiednie	dla	
monitorów	do	32”	z	otworami	montażowymi	VESA	
75x75	mm	lub	100x100	mm

•	 	Zakres	ruchów:	obrót	o	360°,	wysunięcie	do	przodu	
do	40	cm,	skręcanie	i	pochylanie

•	 	2	porty	USB	do	ładowania	urządzeń	mobilnych	 
oraz	udostępniania	danych	z	nośników	pamięci

•	 	Wbudowany	system	organizacji	kabli	sprawia,	 
że	przestrzeń	pracy	jest	czysta	i	uporządkowana

•  W zestawie klucz imbusowy do zamontowania  
na biurku

•  Wykonane z aluminium oraz tworzywa ABS
•	 	Maksymalne	obciążenie:	8	kg
•	 	Gwarancja	2	lata
•	 	Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

1 szt.

INDEKS KOLOR

400124578   czarny

Ramię	do	monitora	ERGO	TWIN
•	 	Niezastąpione	ramię	do	monitorów,	dające	większą	

wygodę	pracy	przy	komputerze
•	 	Poprawia	postawę	i	odciąża	kręgi	szyjne,	

dostosowując	odległość,	wysokość	i	kąt	nachylenia	
ekranu	odpowiednio	do	potrzeb	użytkownika

•	 	Łatwy	montaż	do	biurka	za	pomocą	uchwytu	
zaciskowego

•	 	Ramię	w	standardzie	VESA:	odpowiednie	dla	
monitorów	do	32”	z	otworami	montażowymi	VESA	
75x75	mm	lub	100x100	mm

•	 	Zakres	ruchów:	obrót	o	360°,	wysunięcie	do	przodu	
do	40	cm,	skręcanie	i	pochylanie

•	 	2	porty	USB	do	ładowania	urządzeń	mobilnych	 
oraz	udostępniania	danych	z	nośników	pamięci

•	 	Wbudowany	system	organizacji	kabli	sprawia,	 
że	przestrzeń	pracy	jest	czysta	i	uporządkowana

•  W zestawie klucz imbusowy do zamontowania  
na biurku

•  Wykonane z aluminium oraz tworzywa ABS
•	 	Maksymalne	obciążenie:	2	x	8	kg
•	 	Gwarancja	2	lata
•	 	Jednostka	sprzedaży:	1	szt.

1 szt.

INDEKS KOLOR

400124579   czarny
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lampki biurkowe

Hamelin Polska Sp. z o.o.
ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa

www.hamelinbrands.pl


