
Sähköpöytä Economy hyvä sähkötyöpöytä tarjous hintaan sähköinen työpöytä runko
sähköpöytään

Istumakorkeus Sähköpöytä kaksijalkainen, laaja korkeussäätö 63 - 131 cm

Istuimen koko Laaja istuma - seisomapöytä korkeus portaattomasti

Paino 30 Kg

Säädöt Sähköinen työpöytä hiljaisella koneistolla

Runko Luja metallirunko 115 - 180 cm, kestävät moottorit

Ristikko Sähköinen työpöytä jalustalla ja säätötassuilla

Pyörät Sähköpöytä säätötassuilla

Verhoilu Seisomapöytä runko harmaa, useita kansivaihtoehtoja

Takuu Ammattikäytössä sähkötyöpöydän takuu 2 vuotta

Lisätiedot Vakaa sähköinen työpöytä teleskooppijaloilla, useita
pöytä vaihtoehtoja, laaja korkeuden säätöalue

Sähköinen työpöytä on luxusta

Sähköpöytä eli tietokonepöytä Economy
Luxessa on erittäin laaja korkeuden säätöalue. Uusi Luxe sähkötyöpöytä
säätyy teleskooppijaloilla välillä 63 - 131 cm, joten sopii mainiosti myös
pitkille ihmisille. Economy sähköpöytä on portaattomasti leveys
säädettävissä välillä 115 - 180 cm. Eli tähän tietokonepöytään sopivat
kannet 120 cm, 140 cm, 160 cm ja 180 cm. Economy sähköpöytä on
varustettu kahdella kestävällä moottorilla. Koneisto on voimakas, mutta
hyvin hiljainen. Tämän jykevän sähköpöydän nostovoima on 100 kiloa,
joten sähkötyöpöytä sopii vaativiinkin kohteisiin. Luxen moottorit ovat
kestäviä, annammekin uusille Economy sähköpöydille 2 vuoden takuun.
Sähköpöydän jämäkkyydellä ja värinättömyydellä on suuri merkitys
silloin, kun pöydällä on laitteita, esim. näyttö. Luxe on hyvä seisomapöytä
eli sähköinen työpöytä.

ERGONOMINEN SÄHKÖPÖYTÄ TYÖHÖN

Sähköinen työpöytä Economy toimii monessa
vaativassa työympäristössä. Sähkötyöpöydän korkeussäätö on portaaton
ja säätyy välillä 63 - 131 cm, Luxe sopii pitkille ja lyhyille. Työasentojen
vaihtamista suositellaan tehtäväksi useasti päivässä, Economy Luxe
mahdollistaa sen. Sähköpöydän käyttäminen on helppoa, paneelissa on
vain ylös - alas painikkeet. Uudet lujat moottorit ovat nopeita ja erittäin
hiljaisia. Luxe on ergonominen sähkösäädettävä työpöytä, jonka hinta on
nyt erikoisen edullinen. Säädettävä työpöytä Economyn jalustan väri on
harmaa. Tietokonepöydän kannen voi valita kolmesta
microlaminaattisävystä, pyökki, vaahtera tai valkoinen. Luxen säädettävä
työpöytä on jo itsessään ergonominen, mutta siihen kannattaa valita
pariksi hyvä Ergonea työtuoli. Economy sähkötyöpöytä parantaa työn
sujumista ja lisää työhyvinvointia.
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