Ready.
Set.
Done.
DESK FRAME 1 er en komplet stelløsning til
elektrisk justerbare kontorborde. Det inkluderer
ramme, søjler og fødder. Fra en global
leverandør tæt på dig.
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Hæv.
Bevæg.
Nu.
Hæv standarden for arbejdsmiljøet med
højdejusterbare borde.
Møbelverdenen ændrer sig hurtigt med en stigende
efterspørgsel på højdejusterbare borde. Og det er med god
grund.
Højdejusterbare borde gør det muligt for ansatte nemt at
ændre deres arbejdsstilling. Fra siddende til stående - og vice
versa. I løbet af en lang arbejdsdag har disse variationer en
positiv effekt på de ansattes ergonomi, hvilket bidrager til et
sundere og bedre arbejdsliv.
Følg trenden. Start med bevægelse. Nu.
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Nemt.
Bekvemt.
Færdig.
Nyd bekvemmeligheden og
fleksibiliteten ved kun at skulle handle
med én leverandør.
Hos LINAK® vil vi gerne hjælpe med at øge din forretning.
Og det kan vi kun gøre, hvis vi tilbyder de produkter, der
passer til dine specifikke behov.
Desk Frame 1 (DF1) indrammer de mange fordele, der er ved
one-stop-shopping og er udviklet for at lette dit arbejde; fra
ordrehåndtering til lagerstatus. Fra det spæde produktdesign
til den endelige samling. Du kan få det hele. Som du gerne
vil have det. Samlet.
Denne fleksibilitet og bekvemmelighed hjælper dig ikke kun
med at udvikle bedre produkter - det hjælper også med at
forbedre din forretning.
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Tusinde
kombinationer

Ramme

Søjler

Fødder

De fleste af vores løftesøjler er

Vi har et bredt udvalg af DESKLIFTTM

topramme til kontorborde. Det er

tilgængelige som DESKLIFT™

Fødder med et neutralt og elegant

en nem og intuitiv måde at montere

Setpack løsning, hvor to løftesøjler,

design. Dette sikrer, at fødderne

søjlerne til bordpladen.

en kontrolboks, kabler samt

passer til dine LINAK løftesøjler

Monter de forskellige dele, “spark”

betjeninge er pakket sammen. Det

uanset hvilken størrelse, form, farve

dem sammen, så det siger “klik”.

betyder, at du får alt det, du har

og type de er.

Det betyder, at du ikke skal bruge

brug for til dit elektriske system

skruer eller værktøj til montering.

plus fuld designfrihed, da alle

Kick & Click

TM

er den innovative

komponenter kommer i forskellige
varianter.
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Ramme.
Søjler.
Fødder.
Fleksibilitet er nøglen. Både i
produktudvikling og i forretning.
Med den nye Desk Frame 1 løsning, kan du få det på
din måde. Den komplette og yderst fleksible løsning
inkluderer tre sæt: Kick & Click™, DESKLIFT™ Sætpak
(DL Setpack), og DESKLIFT™ Fødder (DL Fødder),
som giver dig alle de elementer, du har brug for
til at designe og samle en komplet stelløsning til
elektriske, justerbare kontorborde.
Tre sæt giver tusindvis af muligheder
Kort sagt inkluderer DL SetPack alt, du har brug
for til dit elektriske system, og det er pakket i
sæt, der gør dine produkter lettere, nemmere
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og mere effektive at håndtere. Med Kick & Click
toprammesystemet er samlingen af kontorborde
nemmere og hurtigere end nogensinde før, da du
ikke skal bruge nogle skruer. Slutteligt matcher DL
Fødderne de LINAK søjler, du har valgt.
Så uanset om du går med hele pakken eller kun
har brug for eksempelvis fødderne, tilbyder DF1
løsningen en udvidet og fleksibel produktrække,
der giver dig optimal frihed til at designe justerbare
bordstel, der passer til dine kunders behov.

Standardfarver

1

2

3

Betjening
Kontrolboks

Kick & Click™
• Komplet topramme
• Vælg mellem Fixed (til
borde på 120 cm) 		
eller Adjustable (til borde
mellem 140 og 200 cm)
• Nem samling: Ingen skruer
- delene skal bare klikkes
sammen.

DESKLIFT™ SetPack
• Komplet elektrisk system
pakket i en kasse
• Vælg mellem forskellige
søjler
• Vælg mellem forskellige
betjeninger: Fra simpel
op-ned til avancerede
versioner med display og
hukommelse.

DESKLIFT™ Fødder
• Vælg mellem 10 standard
versioner
• To længder tilgængelig
(560 mm eller 710 mm)
• Vælg mellem to forskellige
monteringsløsninger - top
monteret og indsænket.

For at få et fuldt overblik over de forskellige komponenter du kan vælge mellem, kan du besøge
vores hjemmeside www.linak.dk/deskline.

7

Global.
Partner.
LINAK.
V I LKÅR FOR B RUG

LINAK har en verdensomspændende salgs- og serviceorganisation.
I dag er vi repræsenterede i mere end 35 lande over hele kloden.
For yderligere information, besøg vores website: LINAK.DK
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For mere information om LINAKs produkter, besøg www.linak.dk. Al salg af LINAK produkter er omfattet af standard salgs- og leveringsbetingelser for LINAK Danmark A/S - find dem på www.linak.dk.
LINAK påtager sig ikke ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andre printede materialer. LINAK® og LINAKs logotype er varemærker tilhørende LINAK A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

