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Přehled produktů
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LINAK®
- We Improve Your Life

Od roku 1990 pomáhá LINAK® redefinovat prostředí moderních
pracovních interiérů. Vyvíjíme elektricky výškově nastavitelné systémy
pro kancelářské stoly a výrobní či montážní pracoviště. Působíme
celosvětově a často úzce spolupracujeme s výrobci nábytku či
s externími interiérovými designéry.

Firma LINAK, postavená na inovacích, s pevnou vůlí neustále se
zlepšovat v celém dodavatelském řetězci, je dnes lídrem na trhu
s moderními, flexibilními a vysoce automatizovanými výrobními
zařízeními v Dánsku, na Slovensku, v USA a v Číně. Naše pobočky
najdete ve více než 35 zemích světa.

DESKLINE®
- Chytrý pohyb

Plug & PlayTM
LINAK® disponuje nejširším výrobním programem ze všech výrobců na trhu. Vyvíjíme a dodáváme
řešení, ve kterých spolu všechny komponenty ladí. Systémy, ve kterých do sebe vše zapadá, zkrátka
systémy Plug & PlayTM. Díky systémům DESKLINE® se můžete plně koncentrovat na design, stabilitu
a vzhled nábytku. Jakožto světová jednička v oboru nabízíme elektricky výškově nastavitelná
Plug & PlayTM řešení pro stoly, pulty, kuchyně či výrobní pracoviště.

PVC-FreeTM systémy
LINAK nahrazuje materiály s obsahem PVC alternativními produkty, které nemají škodlivý vliv na zdraví
ani životní prostředí. Z těchto důvodů je většina výrobků systému DESKLINE standardně bez obsahu
PVC. Ikona PVC-FreeTM tak označuje výrobky, které neobsahují žádné materiály s PVC.

ZERO™ technologie
Stále více lidí bere v potaz problematiku životního prostředí. LINAK používá ZEROTM technologii ke
snížení spotřeby energie v režimu standby na pouhých 0,1W. Všechny kontrolboxy DESKLINE mají
standardně nízký odběr v režimu standby. Ikona ZEROTM tak označuje výrobky s nízkou spotřebou
v režimu standby.

PIEZO™ antikolizní technologie
PIEZOTM je pojmenování hardwarové antikolizní technologie firmy LINAK. Tato funkce předchází
poškození vybavení v případě, kdy stůl narazí na pevnou překážku. Senzor PIEZOTM je integrován v těle
sloupku, jehož vzhled se proto nijak neliší od sloupků bez tohoto senzoru. PIEZOTM senzor je citlivější
a reaguje rychleji než antikolizní systémy fungující na principu software. Logo PIEZOTM označuje
sloupky řady DESKLINE, které v sobě mají integrované PIEZOTM.

5 let záruky
LINAK používá komponenty nejvyšší kvality, výrobní proces je poloautomatizovaný, máme kompetentní
a zkušené pracovníky, výrobky procházejí řadou náročných testů. Věříme našim výrobkům a jsme
přesvědčeni, že na kvalitě záleží. Na výrobní vady produktů řady DESKLINE držíme záruku 5 let.
V souladu se standardem trhu držíme na baterie záruku 12 měsíců

Strategické partnerství v oblasti
výzkumu a vývoje, poprodejního
servisu, logistiky, marketingu
a výroby

Smysluplé zhodnocení konverzí
nových skvělých nápadů do
řešení pro budoucnost

Automatizace procesů
postavená na nejnovější
technologii, řízená dle principů
LEAN

Aktuální informace o trhu
a místní podpora nabízená
každému zákazníkovi

Hluboká znalost trhu
a trendů činí společnost
LINAK skutečným
poskytovatelem řešení

Sloupky pro kancelářské stoly
- Zažijte svobodu tvorby designu

Produktová řada LINAK® obsahuje řadu vysoce kvalitních
zvedacích sloupků v různých tvarech a velikostech, což vám dává
svobodu navrhnout jedinečný nastavitelný stůl, který vyhovuje
vašim potřebám.
Zaručujeme, že v rámci našeho portfolia do sebe vše zapadá,
vše je zkrátka Plug & Play™.
Vychutnejte si výběr sloupků s krytem motoru či s motorem v ose,
profily kruhové, čtvercové nebo obdélníkové přidejte další volitelné
možnosti jako je naše antikoloizní technologie PIEZO™.

Sloupky s motorem v ose
Stylové sloupky dokonale sladěné s designem stolu

DL4S
Rychlost :
Síla :
Zdvih :
Zástavba :

38 mm/s
700 N/sloup
675 mm
560 mm

DL12
Rychlost :
38 mm/s
Síla :
700 N/sloup
Zdvih :
660 mm
Zástavba :
518 nebo 545 mm
Rovněž ve verzi XL
K dispozici s Bench přírubou

DL14
Rychlost :
38 mm/s
Síla :
700 N/sloup
Zdvih :
660 mm
Zástavba :
525 mm
Také jako vestavný pohon

DL17
Rychlost :
Síla :
Zdvih :
Zástavba :

38 mm/s
700 N/sloup
660 mm
518 nebo 545 mm

K dispozici s Bench přírubou

Sloupky s krytem motoru
Snadno integrovatelné sloupky optimalizované pro horní rámy Kick & Click™

DL5
Rychlost :
38 mm/s
Síla :
800 N/sloup
Zdvih :
500 mm
Zástavba :
645 mm
Také jako vestavný pohon

DL6
Rychlost :
38 mm/s
Síla :
800 N/sloup
Zdvih :
650 mm
Zástavba :
560 mm
Také jako vestavný pohon

K dispozici s IC
(Integrated Controller)

Rovněž ve verzi 1200N
K dispozici s IC
(Integrated Controller)

K dispozici s Bench přírubou

DL8
Rychlost :
38 mm/s
Síla :
800 N/sloup
Zdvih :
500 mm
Zástavba :
645 mm
K dispozici s IC
(Integrated Controller)

DL9
Rychlost :
38 mm/s
Síla :
800 N/sloup
Zdvih :
650 mm
Zástavba :
560 mm
Rovněž ve verzi XL
K dispozici s IC
(Integrated Controller)

DL10
Rychlost :
38 mm/s
Síla :
800 N/sloup
Zdvih :
500 mm
Zástavba :
645 mm
K dispozici s IC
(Integrated Controller)

K dispozici s Bench přírubou

DL11
Rychlost :
38 mm/s
Síla :
800 N/sloup
Zdvih :
650 mm
Zástavba :
560 mm
Rovněž ve verzi XL
K dispozici s IC
(Integrated Controller)

DL15
Rychlost :
38 mm/s
Síla :
800 N/sloup
Zdvih :
500 mm
Zástavba :
645 mm
K dispozici s IC
(Integrated Controller)

DL16
Rychlost :
38 mm/s
Síla :
800 N/sloup
Zdvih :
650 mm
Zástavba :
560 mm
Rovněž ve verzi XL

DL19
Rychlost :
38 mm/s
Síla :
800 N/sloup
Zdvih :
650 mm
Zástavba :
560 mm
Rovněž ve verzi 1200N

K dispozici s IC
(Integrated Controller)

K dispozici s IC
(Integrated Controller)
K dispozici s Bench přírubou

DL7 a DL7R
Rychlost :
Síla :
Zdvih :
Zástavba :

34 mm/s
800 N/sloup
470 mm
645 mm

Desk Panels DPG
– Intuitivní design a chytré funkce

Digitální a s chytrým designem. LINAK® představil řadu ovladačů DPG, které byly navrženy tak, aby uživatelům nastavitelných stolů pomohly co
nejlépe využít možností jejich sit-stand zařízení.
Kromě toho, že je jejich používání intuitivní, nabízí ovladače řady DPG (podle modelu) možnost ukládání do paměti, funkci světelného
upozornění, kompatibilitu s aplikací LINAK Desk Control™ App a funkci Automatic Drive (automatický pohyb, pouze plná verze).
Ovladače řady DPG získaly za svůj intuitivní design ocenění Red Dot Design Award 2018.

DPG1C

DPG1B

DPG1M

DPG1K

•
•
•
•
•

Pohyb nahoru a dolů
Upomínání
Bluetooth®
Paměť
LED dioda

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pohyb nahoru a dolů
Upomínání
Bluetooth®
Paměť
LED světelný pruh
Display

Pohyb nahoru a dolů
Upomínání
Bluetooth®
Paměť
LED světelný pruh

• Pohyb nahoru a dolů

Intuitivní ovládání
Panely DPG se ovládají pomocí naklápění namísto mačkání tlačítek, nemusíte tak hledat a sledovat tlačítka pohledem. Dalším komfortním
usnadněním používání je možnost dvojitým poklepáním nastavit stůl do oblíbené polohy uživatele (pouze u plných verzí).
Motivační funkce připomenutí
Pokročilé ovládací panely DPG mají integrovanou funkci upozornění, využívající LED světelný pruh nebo LED diodu. Ty pomocí signálů zelené nebo
oranžové barvy uživateli indikují stav využívání stolu. Barva se změní jakmile je čas na změnu pozice. Vyberte si přednastavené nebo individuálně
konfigurované intervaly.
Digitální integrace
Panely řady DPG jsou platformou neomezených funkčních možností. Pomocí integrované bezdrátové technologie Bluetooth® můžete panel
připojit k aplikaci Desk ControlTM App a ovládat svůj stůl. Aplikace je k dispozici pro mobilní zařízení s Android a iOS.

Digitální řešení pro kacelářské stoly
- Snadná integrace inteligentních aplikací a software

Svět se stále více a více propojuje. Aplikace a software pro mobilní zařízení nám umožňují nosit si své životy všude kam jdeme.
LINAK tento trend pečlivě sleduje a nabízí několik digitálních řešení pro kancelářské stoly. Ta vám umožňují nabídnout zákazníkům digitální produkty,
které jsou plně kompatibilní se systémy LINAK.
Integrujte standardní digitální řešení, přizpůsobte je tak, aby vypadala jako vaše vlastní. S využitím SDK (Software Development Kit) můžete rovnou
vytvořit unikátní aplikaci s vlastními funkcemi a vlastnostmi. Vítejte ve světe inteligentních kancelářských řešení.
Desk Control™ Apps
• Možnost ovládání stolu přes aplikaci
• Pro zařízení s iOS a Android
• Až 4 pozice v paměti
• Upomínky notifikacemi
• Kompatibilní s DPG s integrovaným
Bluetooth® a Bluetooth® Adapter

přidejte logo

Logo

upravte
barvu

přidejte odkazy
na stránky

Desk Control™ Basic Software
• Ovládací software
• Propojení pomocí kabelu USB2LIN
nebo Bluetooth® Adapter
• Pro PC nebo Mac
• Počítadlo minut a kalorií
• Přehled o četnosti používání stolu
• Alarm připomene, že je čas se postavit
• Možnost úpravy vzhledu

Upravená aplikace
Desk ControlTM App

Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky společností LINAK je v licenci.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

Software Development Kit
- Vytvořte vlastní aplikaci

Pozvedněte úroveň ovládání
Prohlédněte si celou řadu ovladačů LINAK® pro nejrůznější typy stolů, pracovišť, kuchyní a další aplikace.

DPA
• Malý, kompaktní panel
• Funkce nahoru-dolů
• Intuitivní používání
• Tlačítka na kloubu

DPB
• Malý, kompaktní panel
• Funkce nahoru-dolů
• Intuitivní používání
• Fixní tlačítka
• Držák umožňující vysouvání

DPH
• Malý, kompaktní panel
• Funkce nahoru-dolů
• Snadná integrace do desky
• Standardně v černé a bílé
• Zákaznický design

DPT
• Snadná integrace do horní desky
• Dotyková technologie
• Display zobrazující výšku
• Tlačítka paměti
• K dispozici v černé a bílé

DPF s displayem
• Display zobrazující výšku
• Samostatná montážní příruba
• Paměťová tlačítka, možnost řízení
až 4 referencí (DPF4T)
• Tlačítka paměti

DPF
• Funkce nahoru-dolů s možností
paměti
• Samostatná montážní příruba
• Možnost paměti

Dálkové
ovládání

DP1CS
• Klasický design
• Tlačítka paměti
• Display zobrazující výšku

HB10RF
• Bezdrátový ovladač (RF)
• Snadné ovládání
• Ergonomický design
• Verze s 1 nebo 2 kanály

Napájení systému
Elegantní ekologicky přívětivý zdroj napájení pro váš výškově nastavitelný stůl. Všechny součásti jsou vyrobeny z PVC-Free™ materiálů, technologie
LINAK® ZERO™ zaručuje extrémně nízkou spotřebu v pohotovostním režimu (<0,1 W).

CBD6S
• Kompaktní, nízká hmotnost
• ZERO™ standby jako standard
• PVC-FreeTM jako standard
• Vysoký výkon, příjemně nízká 		
hlučnost,konstantní rychlost pohybu

CBD6S
• Intuitivní vedení kabelů
• Plug & PlayTM pro všechny sloupky
• Až 4 paralelní výstupy
• Univerzální vstupní napětí (verze 300W)

Bateriový box BA001*
• Akustické upozornění (audio)
• Indikátory stavu (LED diody)
• Kapacita 2,2 Ah/53Wh
• Nominální napětí 24V
• Montážní příruba pro snadnou výměnu

CBD6S - kompaktní kontrolbox, špička ve svém oboru
Řada kontrolboxů CBD6S v sobě kombinuje to nejlepší
z předchozích verzí s novými jedinečnými vlastnostmi - vznikla
tak řídící jednotka se špičkovou technologií. CBD6S je zpětně
kompatibilní a lze ji použít se všemi výrobky řady DESKLINE®.
Hmotnost méně než 400g, výška pouhých 38mm. Snadno ji
zabudujete, s čímž vám pomohou také integrované drážky pro
intuitivní vedení kabelů. Samozřejmým standardem jsou vlastnosti
PVC-FreeTM a ZEROTM.

Spínané zdroje SMPS
Pro napájení systémů DL IC nabízí LINAK řadu spínaných zdrojů (SMPS).
K dispozici pro 230V (SMPS001), 120V (SMPS002) nebo jako
univerzální jednotka k použití kdekoli na světe (SMPS006).
SMPS001/SMPS002
• Externí spínaný zdroj
• Pro 230 V (SMPS001)
nebo 120 V (SMPS002)
• Kompatibilní se systémy DL IC

SMPS006
• Externí spínaný zdroj
• Univerzální zdroj (100V - 240V)
• Kompatibilní se systémy DL IC
• Lze použít jako nabíječku pro
baterii BA001

* Pokud je některá z Li-ion baterií použitých ve výrobcích LINAK v záruční době shledána jako defektní poskytne LINAK výrobci zařízení (OEM) nový výrobek.
Firma LINAK výslovně odmítá jakékoli další způsoby náhradního plnění. Firma LINAK není za žádných okolností odpovědná za jakékoli škody, ať již přímé,
nepřímé, trestné, speciální nebo následné, včetně ztrát, vyplývajících z jakéhokoli incidentu souvisejícího s přirozeným rizikem tepelného úniku v Li-ion článku,
ani za jakékoli použití výrobků LINAK. Společnost LINAK výslovně odmítá ztrátu zisků, neuskutečnění očekávaných úspor, jakékoli nároky vůči našemu
zákazníkovi třetí stranou nebo jakékoli jiné obchodní nebo ekonomické ztráty jakéhokoli druhu a to i v případě, že byla společnost LINAK informována
o možnosti takové škody nebo ztráty.

Desk Frame 1 – Rám. Sloupek. Botička.
1
LINAK® vám usnadňuje vytvoření jedinečného pracovního stolu.
V souladu s principem Plug & PlayTM vám nabízíme koncept ‘Desk
Frame 1’, kompletní řešení pro vytvoření vašeho jedinečného
elektricky nastavitelného sit-stand stolu.
Stačí zkombinovat obsah tří balení : DL SetPack (obsahuje zvedací
sloupky, ovladač, kontrolbox a kabely), horní rám Kick & Click™
a botičky DL Feet. Jediné co zbývá je přidat vlastní desku.

Kick & Click

2
DL SetPack

DL Feet

3

Kick & Click™

DL SetPack

DL Feet

Kick & ClickTM je inovativní horní rám pro kancelářské
stoly. Nepotřebujete žádné šrouby aní nářadí.
Pasuje na všechny sloupky s motorem v krytu a lze z něj
vytvořit konstrukce pro T- a C-stoly.

Vybrané výrobky DESKLINE® jako
předpřipravený set. Balení s naším řešení
DL SetPack obsahuje :

Přidejte elegantně navržené botičky DL Feet, k dispozici pro vybrané sloupky, pro konstrukce T-stolů.

• Fixed (fixní, pro stoly až do 120 cm)
• Adjustable (nastavitelný, pro stoly v rozmezí 140 až 200 cm)
K dispozici také jako Base (pro různé šířky stolů).

• 2 zvedací sloupky
• ovladač
• kontrolbox a kabely

• Vybírejte z 10 standardních verzí
• K dispozici 2 délky (560 mm nebo 710 mm)
• Horní nebo zapuštěná montáž sloupku

Systémy pro pracoviště
Výkonné elektrické zvedací sloupky od firmy LINAK® nabízí ideální
řešení a podporu zákzaníkům pracujícím s principy LEAN, procesním
tokem a výrobní automatizací v oblasti balení, logistiky nebo
nejrůznějších výrobních linek.

ergonomii. Postaveny pro manipulaci s těžkými břemeny, spotřebovávají
minimum energie a zaručují bezpečné pracovní prostředí, například
v oblasti ESD pracovišť.
Celkově jsou zvedací sloupky od LINAKu, určené pro nejrůznější
pracoviště, o letech bezvadného a bezúdržbového provozu.

Zvedací sloupky DESKLIFT™ poskytují uživatelům profesionálních
výrobních či montážních pracovišť plynulý pohyb a zlepšenou

DL2
• Síla :
• Zdvih :
• Zástavba :

2500 N/sloup
300/350/500 mm
455/505/655 mm

DL1A
• Síla :
• Zdvih :
• Zástavba :

1600 N/sloup
500 mm
645 mm

DL6
• Síla :
• Zdvih :
• Zástavba :

1200 N/sloup
650 mm
560 mm

Další pohony
- Specializované pohony pro kuchyně a další použití.

LA23
Rychlost :
Síla :
Zdvih :

12,6 mm/s
2500 N/pohon
300 mm

V různých délkách

LA31
Rychlost :
Síla :
Zdvih :

20 mm/s
3500 N/pohon
500 mm

V různých délkách

Baselift
Rychlost :
Síla :
Zdvih :
Zástavba :

14 mm/s
1500 N
100 mm
100 mm

DL19
• Síla :
• Zdvih :
• Zástavba :

1200 N/sloup
650 mm
560 mm

Bližší informace o výrobcích řady DESKLINE® :
LINAK.CZ/DESKLINE

Přihlašte se k odběru novinek LINAK® DESKLINE :
LINAK.CZ/NEWSLETTER

Potřebujete podporu? Odpovědi na nejčastější otázky týkající se systémů DESKLINE.
LINAK Technická podpora
LINAK.CZ/TECH-SUPPORT

Videa na YouTube
YOUTUBE.COM/LINAK

Globální přítomnost
LINAK® disponuje rozvinutou prodejní a servisní sítí. Najdete nás po celé Evropě, v Americe, v Asii
i v Austrálii a díky tomu jsme schopni Vám pomoci tam, kde to zrovna potřebujete podle hesla :
Buďme světoví, jednejme místně.

PODMÍNKY UŽIT Í
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.

LINAK má organizaci prodeje a servisu světové třídy.
V současnosti nás najdete ve 35 státech světa.
Bližší informace najdete na LINAK.CZ
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