Pro zdravější a efektivnější práci
LegaDrive Systems od firmy Hettich
Atraktivní kanceláře s flexibilními a ergonomickými pracovišti
jsou

pro

zaměstnavatele

důležitým

prvkem

pro

konkurenceschopnost na trhu práce. Rozhodující roli hrají
elektromotoricky nastavitelné psací stoly, které uživateli
umožňují střídavou práci vsedě a vestoje. Systém zvedacích
sloupků LegaDrive Systems od Hettichu zaujme různými
možnostmi konstrukce nábytku a maximem stability pro
uživatele.
Flexibilní práce vsedě a vestoje podporuje zdraví a zvyšuje
produktivitu práce.

Ideální jsou stoly s elektromotorovým

seřízením výšky, kdy se dá stisknutím knoflíku plynule a
jednoduše nastavit požadovaná výška.
LegaDrive Systems má nejlepší předpoklady k tomu, aby i v
budoucnu
pracoviště.

splňoval

zvýšené

požadavky

trhu

na

moderní

Kompletní systém stolových podnoží umožňuje na

základě teleskopicky výsuvných sloupků nastavit výšku od 620
mm do 1295 mm (výška zdvihu 675 mm). Jeden stůl se dvěma
sloupky zdvihne pozoruhodných 120 kg.
Systém je nabízen v modulech a tím umožňuje sestavení
konferenčních stolů s více nohami. Pro standardní stoly a stoly do
úhlu má LegaDrive Systems výhodu v tom, že lze u stolových
desek flexibilně upravit jak hloubka, tak šířka dle potřeby.
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Motorová jednotka je kompletně integrovaná do sloupku, takže
mezi sloupky nemusí být spojovací traverza. Prostor pro nohy,
který lze využít pro pohodlnou práci nebo umístění kontejnerů,
zůstává v celém rozsahu k dispozici. Design sloupků s různou
povrchovou úpravou se harmonicky začlení do moderního
pracoviště.

Na stránkách www.hettich.com si můžete stáhnout následující
obrazový materiál:
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