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Nábytek s pohybem
Stoly k sezení a stání pro Homeoffice
Skvělá příležitost pro truhláře a stolaře

Stavět stoly nebylo
nikdy tak snadné
Elektricky výškově nastavitelný stůl?
Velmi jednoduché. Se stolovým rámem od LINAKu.
V pouhých 4 krocích, téměř bez
nástrojů, sestavíte kompletní stolovou podnož: Nasaďte elektrické zvedací sloupky a příčníky na horní rám.
Našroubujte spodní botičky ke zvedacím sloupům. Připojte podnož do
zástrčky. Hotovo.
Horní rám lze snadno nastavit podle
rozměru desky stolu – rozsah od 120
do 180 cm.

Nosník
• Horní rám pro systém DF2
• Obsahuje veškerou elektroniku: motor a kabelové
vedení
• Rozsah nastavitelnosti (120-180 cm)
• 230 V nebo 120 V

Sloupky DF2
• Snadná montáž
• Profily: 3-stupňové,
50 x 80 mm (DL6)
• Neviditelné kluzáky pro čistý design

Set příčníků a ovladače
• Délka: 546 mm
• Snadná montáž
• Pro T-stoly
• Obsahuje příčníky, ovladač,
síťový kabel
• Kit pro demontáž

DL botičky
• Délka: 710 mm
• Pro horní nebo zapuštěnou montáž ke sloupku

Desk Frame 2
intuitivní řešení podnože
Příčník

Nosník

Sloupek

Botička

Antikolizní ochrana
s Gyro senzorem
Existuje mnoho věcí, které odlišují systémy
LINAK od ostatních a bezpečnost je jedním z aspektů. Stolová podnož Desk Frame
2 je vždy dodávána s antikolizní technologií - Desk SensorTM 1.
Senzor reaguje na sebemenší změny polohy a v případě kolize okamžitě aktivuje
pohyb v opačném směru, čímž se zabrání
poškození stolu i kolidujícího objektu.
Jak to funguje? S pomocí gyrotechnologie,
která reaguje citlivěji než jiná řešení. Stůl
se bezpečně zastaví jak o měkkou tak o
pevnou překážku. Technologie je skryta do
malého senzoru, který se zapojí do řídicí
jednotky.

• Reaguje na měkké i pevné
překážky
• Malá jednotka, jednoduché
zapojení
• Kompatibilní se všemi systémy
LINAK

Ovládací panel,
který motivuje
Jak přimět lidi používat elektricky výškově nastavitelný stůl
intenzivněji, aby tak pracovali lépe a zdravěji? Ano, jde to.
S ovládacím panelem DPG.

Poskytuje:
• Intuitivní ovládání
• Integrovanou funkci připomenutí změny polohy
• Čtyři paměťové pozice
• Bluetooth rozhraní pro připojení k aplikaci
(Desk Control APP)
• Personalizaci displaye

Inovativní design, jednoduché intuitivní ovládání a vysoká konektivita ... výsledkem je zisk četných ocenění.

Digitální integrace
DPG1C nabízí řadu funkcí: Připojte
se přes integrovanou technologii
Bluetooth® s aplikací Desk
Control™ App. Získáte další informace,
jako jsou uživatelské
statistiky a také
upomínky zasílané
formou notifikací do
vašeho mobilního
telefonu.

Pohyb přináší
výhody
Elektricky výškově nastavitelný stůl udělal v posledních letech neuvěřitelnou kariéru.
Četné studie dokazují, že nejzdravější je pracovat střídavě ve stoje a v sedě. Produktivita jednotlivých zaměstnanců se střídavým sezením a stáním zvyšuje.
V kancelářích velkých firem je elektricky výškově nastavitelný stůl již dlouho standardem. Každý druhý kancelářský stůl prodávaný v Německu je elektricky výškově nastavitelný. V současnosti jsou to především malé a střední podniky a instituce veřejné
správy, které modernizují své kanceláře a přecházejí na sit/stand pracoviště.
V minulosti byl nákup elektricky výškově nastavitelného stolu nákladný a jeho výroba časově náročná. Dnes jsou zvýšené náklady plně vyváženy zdravějším pracovním
prostředím.
Díky Plug & Play systému v kvalitě LINAK je velice snadné nabídnout zákazníkům stůl,
který se pohybuje nahoru a dolů pouhým stisknutím tlačítka.

Flexibilní stoly
do kuchyně
Kuchyně je stále více také obytným prostorem. Flexibilní nábytek pomáhá optimálně
využívat prostor v kuchyni.
Jídelní stůl ve správné výšce se stane:
• prodlouženou pracovní plochou
• skvělým stolem na kreslení
a tvoření pro naše nejmenší
• jídelním stolem pro společný oběd
• barovým pultem pro víkendovou
párty
Systémy LINAK rozpohybují nábytek.

Vše hovoří pro LINAK
V roce 1998 uvedla společnost LINAK
na trh první systém pro elektricky
výškově nastavitelné kancelářské stoly. Od té doby se toho na pracovištích
po celém světě hodně změnilo. LINAK
přináší do oblasti stolů umožňujících
pracovat vsedě i vestoje stále nová
a revoluční řešení.
Patří sem:
• ZERO technologie – spotřeba
energie řídicích jednotek je v
pohotovostním režimu 0,1 W
• antikolizní ochrana
• záruka 5 let
• výrobky bez PVC
• Plug & Play – všechny
komponenty jsou vzájemně
sladěny a zpětně kompatibilní

Používáme pouze vysoce kvalitní komponenty, vyrábíme pomocí
nejmodernějších technologií a testujeme podle nejnáročnějších norem
v oboru, abychom dosáhli co nejvyšší
kvality. Výsledkem je naše extrémně
nízká hodnota DPPM (podíl vadných
dílů na milion).

Centrála společnosti LINAK se nachází v Guderupu na jihodánském
ostrově Als. LINAK vyvíjí, vyrábí a prodává elektrické pohony a zvedací
sloupky. Zaměstnává více než 2400 lidí po celém světě. Elektrické pohony
se používají například ve zdravotnickém vybavení a pomůckách, nábytku a
průmyslových aplikacích. Obchodní a servisní zastoupení
pro Českou a Slovenskou republiku LINAK C&S s.r.o. sídlí v Majetíně
u Olomouce.

LINAK Vášeň pro
elektrický lineární pohyb
Nebyla to žádná garáž, kde začínal
současný majitel společnosti. Malá
továrna na stroje, kterou Bent Jensen
převzal od svého otce v roce 1976,
však nebyla o moc větší.
Dnes je LINAK pevně etablován v
nábytkářském průmyslu jako dodavatel elektrických systémů pro polohování a nastavování. Příběh úspěchu
začal vynálezem elektrického pohonu.
Motivací k jeho vývoji byl tragický osud
nejlepšího přítele Benta Jensena, který
zůstal následkem dopravní nehody
upoután na invalidní vozík. Aby usnadnil svému příteli život, vyvinul pan
Jensen elektrického pomocníka pro

jeho invalidní vozík. Tato technologie
rozvinutá do mnoha dalších variant se
stala základem obchodního úspěchu
a růstu společnosti LINAK, kterého
jsme v posledních destiletích svědky.

LINAK se zrodil s vývojem prvního
elektrického lineárního pohonu

Více informací o systému Desk Frame 2, videa a montážní návod najdete pod QR kódem nebo pod
odkazem LINAK.CZ/DESKLINE

Podpora - videa na YouTube
YOUTUBE.COM/LINAK

Globální přítomnost
LINAK má rozsáhlou prodejní a servisní organizaci v Evropě, Americe, Asii a Austrálii. To nám
umožňuje podporovat vás a vaše místní zákazníky prostřednictvím globálního prodejního konceptu:
myslet globálně, jednat lokálně.

LINAK má rozsáhlou prodejní a servisní organizaci.
Jsme zastoupeni v 35 zemích po celém světě.
Pro více informací navštivte naše webové stránky: LINAK.CZ
LCZ - 2020.08

