
Producent biurek regulowanych

P r a c u j  w y g o d n i e  . . .

NA 
SIEDZĄCO...
Przyzwyczailiśmy się do siedzącego 
trybu pracy przy biurku. Nowe krzesło,  
podnóżek, zmiana ustawienia monitora 
nie pomogły i nadal odczuwasz 
dyskomfort? Dopasuj wysokość blatu 
do swojego wzrostu i poczuj wreszcie 
ulgę!  

NA 
STOJĄCO

 

Biurko

t a k ,  j a k  l u b i s z !

 

TECH

 

 

CZY...  
 

elektrycznie
regulowane

 

MOVE

Spędzasz dużo czasu siedząc 

przy biurku z niedopasowaną 

do Twojego wzrostu 

wysokością blatu ?  

 

Brakuje Ci czasu, aby zadbać 

o kręgosłup?

 

Szkoda Ci czasu na robienie 

przerw w pracy na 

rozprostowanie kości?

 

Wiesz, jak na co dzień 

możesz łatwo odciążać swój 

kręgosłup, nie odchodząc 

nawet od biurka? 

 

PŁYNNA REGULACJA 
WYSOKOŚCI BLATU...

Zastosowane w naszych biurkach 
niezawodne siłowniki elektryczne 
Linak zapewniają płynną, cichą i 
dokładną regulację wysokości blatu
w zakresie 70 - 120 cm. 
Niski czy wysoki, na siedząco czy 
stojąco- teraz możesz dostosować 
wysokość blatu do rodzaju 
wykonywanej pracy, dokładnie tak, 
jak chcesz!
 

... BEZ ŻADNEGO 
WYSIŁKU

Zapomnij o pokrętłach, wciskach, 
konieczności zdejmowania wszystkiego 
z biurka, czy szukaniu kogoś do 
pomocy. Regulacja wysokości blatu w 
biurkach TECHMOVE jest dziecinnie 
prosta- robisz to za pomocą zgrabnego 
panelu przy blacie lub swojego 
smatfona! Oprócz nowoczesnego 
kształtu nasze biurka cechuje również  
pełna stabilność całej konstrukcji. 

Z biurkiem 
TECHMOVE  

możesz zadbać  o  swój 
kręgosłup w dwóch 

krokach! 
 

1.
Idealnie dostosowując 
wysokość blatu biurka 

do swojego wzrostu
 

2.
Zmieniając w trakcie pracy 

pozycję ciała  
z siedzącej na stojącą. 
Dzięki temu odciążasz 

swój  kręgosłup
 

Wprowadzenie siedząco- stojącego 
trybu pracy przy biurku nie tylko 
poprawia komfort pracy, zwiększa 
koncentrację i produktywność, ale 
przede wszystkim zmniejsza ryzyko 
dolegliwości układu mięśniowo- 
szkieletowego, chorób serca i naczyń 
krwionośnych. 



P r a c u j  w y g o d n i e  . . .

MODEL BIURKA
 

Zapewnia prostą i intuicyjną obsługę. 
Posiada podstawowe funkcje: ruch blatu odbywa się 
poprzez odchylenie panelu w górę lub w dół.

 

Biurko

 

 

elektrycznie regulowane

OKRES GWARANCJI

POBÓR MOCY W SPOCZYNKU

OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE

SZYBKA REGULACJA WYSOKOŚCI

WYSOKOŚĆ MIN. I MAX.

60 miesięcy
 

0,1 W
 

80 kg
 

30 mm/ s
 

70- 120 cm
 

BIAŁY

POPIELATY

DREWNOPODOBNY

 

KOLORY  BLATU
 

KOLORY  STELAŻA
 

BIAŁY      RAL 9010

CZARNY RAL 9005

800 x 1400

800 x 1600

800 x 1800

WYMIARY BLATU
(gł. x szer. [mm])

RODZAJE PANELA DO REGULACJI WYSOKOŚCI BLATU
 

PANEL DPG
 

PANEL DPG
z funkcją przypomnienia
 

Posiada możliwość zapamiętania do 4 ustawień oraz 
funkcję przypomnienia o zmianie pozycji biurka poprzez 
sygnał świetlny.
Zintegrowana obsługa poprzez Bluetooth® umożliwia 
nawiązanie połączenia z darmowymi aplikacjami Desk 
Control, co pozwala na śledzenie osobistych statystyk 
oraz otrzymywanie powiadomień o potrzebie zmiany 
pozycji na stojącą.

INFORMACJE DODATKOWE
 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!
techmove@techmark.com.pl  tel. (+48) 42 712 17 95

TMV_B_PR2L

Producent  wyrobów metalowych
Producent mebli rfid
Producent biurek  regulowanych

www.techmark.com.pl     email:  techmark@techmark.com.pl
www.meblerfid.com.pl       email:  meblerfid@techmark.com.pl
www.techmove.com.pl      email:  techmove@techmark.com.pl
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