Sähköpöytä Economy tietokonepöytä tarjous hintaan sähköinen työpöytä tai sähköpöydän jalat
runko sähköpöytään
Istumakorkeus

Sähkösäätöinen työpöytä säädettävällä korkeudella

Istuimen koko

Seisomapöytä 118 cm korkeuteen saakka

Paino

30 Kg

Säädöt

Tietokonepöytä korkeussäädöllä, hiljaiset Linak moottorit

Runko

Uusi metallirunkoinen sähköpöytä, nostovoima 160 kg

Ristikko

Seisomapöytä ja Atk-pöytä järeällä jalustalla

Pyörät

Säätötassut lattiakaltevuuden oikaisuun

Verhoilu

Sähköpöydän runko valkoinen tai harmaa, muisti optio

Takuu

Kestävät sähköpöydät, ammattikäytössä takuu 6 vuotta.

Lisätiedot

Vakaa säädettävä työpöytä, rungossa portaaton
leveyden säätö 115 - 180 cm. Sähkötyöpöytään useita
80 cm syviä pöydänkansi vaihtoehtoja, nyt Linak
tarjous edullinen sähköpöytä hinta kampanjassa
toimistoon! Myös sähköpöydän jalat.

Sähköpöydän runko on vakaa ja äänetön
Edullinen sähköpöytä / tietokonepöytä Economy Office on vakaa
kaksijalkainen seisomapöytä yrityskäyttöön, nyt edulliseen tarjous
hintaan. Economy sähköpöytä / atk pöytä on portaattomasti leveys
säädettävissä välillä 115 - 180 cm. Eli tietokonepöytään parhaiten sopivat
kannet 120 cm, 140 cm, 160 cm ja 180 cm. Economy sähkötyöpöytä on
varustettu kahdella Linak moottorilla. Toimistopöydän koneisto on
voimakas, mutta hiljainen. Nostovoima on 160 kiloa, joten tämä jämäkkä
sähköpöytä sopii vaativiinkin kohteisiin. Linak moottorit ovat laadukkaita
ja kestäviä, annammekin Economy sähköpöydille 6 vuoden takuun.
Erikoisen tärkeää on se, ettei sähköpöydän runko huoju, tai värise jos
siinä on esim. näyttö. Sähkösäätöinen työpöytä Officessa on hyvä hinta laatu suhde.

Sähköpöytä hinta tarjous työhön
Sähköpöytä hinta tarjouksessa työpaikoille. Sähköinen työpöytä /
tietokonepöytä Economy toimii monessa työympäristössä, se on hyvä atk
pöytä, toimistopöytä, säädettävä työpöytä jne. Sähkötyöpöydän laaja
korkeussäätö on portaaton ja säätyy välillä 70 - 118 cm. Työasentojen
vaihtamista suositellaan tehtäväksi useasti päivässä, Economy Office
mahdollistaa sen. Sähköpöydän käyttäminen on helppoa, paneelissa on
vain ylös - alas painikkeet. Uudet Linak moottorit ovat nopeita ja hiljaisia,
nostonopeus on noin 4 cm sek. Office on laadukas, ergonominen ja
edullinen sähköpöytä, jonka hinta on kuitenkin saatu tingittyä
verkkokauppaan erikoisen edulliseksi. Hinta ei ole enää este laadukkaan
sähköpöydän hankinnassa. Säädettävä työpöytä Economyssa on
valittavissa kaksi jalustan väriä, harmaa tai valkoinen. Tietokonepöydän
kannen voi valita kolmesta sävystä; sähköpöytä pyökki, vaahtera tai
valkoinen. Hyvä sähkösäätöinen työpöytä.
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