Nastavení výšky kuchyní
a pultů pomocí pohonů
Baselift™ - Setkání ergonomie s novým přístupem
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Inovace na světové úrovni
vyžaduje správné vybavení,
vezměme to od podlahy
Trend na trhu v oblasti kuchyní
a maloobchodu je zaměřen na koncové
uživatele, kteří se stále více a více starají
o ergonomii a pohodlí - jak v práci, tak
v jejich domovském životě. Tento trend
vedl k požadavku na výškově nastavitelná
řešení, která neohrožují esteticku designu.
LINAK vnímá kuchyně a maloobchodní
prodejny jako pracoviště podobné
kancelářským stolům, kde je nutná úprava
výšky pro každého jednotlivce. Kombinace
trendu na trhu, našich znalostí, odbornosti
a nadšení pro výškově nastavitelná
řešení vedla k vývoji inovativního řešení
Baselift ™.
Chytrý pohyb
Udržte si náskok před davem a nechte
Baselift nastavit vaši kuchyni či
pokladní přepážky. Systém Baselift je
velmi kompaktní. Může být zabudován
do základny, aniž by zasahoval do prostoru
skříní. Je velmi snadné jej integrovat.
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Pevná a stabilní základna
znamená rozdíl
Stejně jako u každých základů může
i tuhost základny kuchyně znamenat
rozdíl. Dobře postavený multi-paralelní
systém Baselift může pracovat s až 16
jednotkami. Pro optimální stabilitu vaší
výškově přestavitelné kuchyně nebo pultu
je důležité zvážit počet Baseliftů a jejich
umístění.
Instalaci zvládne i jeden
Baselift je zdvihací jednotka z řady
produktů LINAK® DESKLINE®, ve které
všechny komponenty pracují společně.
Systém se snadno montuje a může být
sestaven jediným technikem.

Skutečné systémy, kde
do sebe vše zapadá –
zkrátka Plug & Play.

Naskenujte QR kód a prohlédněte si krátké
video o montáži systému baselift.
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Velikost a typ kuchyně / pultu ovlivňuje počet
Baseliftů a jejich umístění. O optimálním řešení
se poraďte se zástupcem firmy LINAK.
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Získejte na ostatní náskok 100 mm
Baselift je kompaktní pohon s výškou
pouhých 100mm. Rozsah zdvihu je
rovněž 100mm, což je plně dostačující
pro většinu uživatelů, kteří řeší
nastavení výšky stand-stand nebo
sit-sit aplikací.

Baselift™
•
•
•
•

Síla 1500N
Rychlost 14mm/s
Zástavba 100mm
Zdvih 100mm

Kontrolbox CBD6S
• Kompaktní, nízká hmotnost
• ZERO™ standby jako standard
• PVC-free jako standard
• Intuitivní vedení kabelů
• Vysoký výkon, příjemně nízká 		
hlučnost, konstantní rychlost pohybu
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Ovladač DPH
• Malý, kompaktní panel
• Funkce nahoru-dolů
• Snadná integrace do horní
hrany desky
• Standardně v černé a bílé

100 mm zdvih

100 mm zástavbová výška

Ovladač DPT
• Snadná integrace do horní
hrany desky
• Dotyková technologie
• Display zobrazující výšku
• Tlačítka paměti
• Standardně v černé a bílé

Baselift příslušenství
Použijte montážní příruby
pro snadné upevnění
pohonů Baselift a klipy
pro zafixování čela
podstavce
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Dokonalost pohybu
Hledáte-li možnost jak rozpohybovat části kuchyně
nebo prodejní či obslužné pulty, řešením jsou
elektricky výškově nastavitelné pohony Baselift,
které vám svou flexibilitou pomohou získat
konkurenční výhodu a zlepšit tak váš byznys. LINAK
nabízí řešení, ve kterém do sebe vše zapadá,
ladí a spolupracuje. Výsledkem je systém, který vám
zaručuje nízkou hlučnost a bezchybnou funkci.
Informace o systému Baselift

Informace o produktové řadě DESKLINE

Odebírejte novinky ze světa LINAK DESKLINE

Podmínky užití

Koncový uživatel nese plnou
odpovědnost za určení vhodnosti
a správné použití výrobků firmy LINAK
ve svém zařízení.
LINAK dělá vše pro to, aby dal
k dispozici vždy aktuální a přesné
informace o svých výrobcích. S ohledem
na neustálý vývoj a zlepšování našich
výrobků však neručíme za aktuálnost
a úplnost technický údajů a specifikací
uvedených v tomto návodu.
Zároveň si LINAK vyhrazuje právo na
změnu specifikací svých výrobků a to
bez předchozího upozornění.
Ze zhora uvedených důvodů nemůže
LINAK garantovat trvalou dostupnost
jednotlivých typů svých výrobků. Zároveň
si LINAK vyhrazuje právo ukončit prodej
a distibuci výrobků uvedených v tomto
manuálu, v tištěných brožurách či na
webových stránkách a to bez
předchozího upozornění.
Veškerý prodej a dodávky zboží se řídí
dokumentem “Standardní podmínky pro
prodej a dodávky zboží”. Kopii těchto
podmínek Vám poskytneme na vyžádání.
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