DESKLINE®
Przegląd produktów

LINAK.PL/DESKLINE

Inteligentny ruch
Technologia ZERO™

Dbałość o środowisko ma obecnie
coraz większe znaczenie. LINAK®
wykorzystuje technologię ZERO,
aby obniżyć zużycie energii
w trybie czuwania do zaledwie 0,1 W. Wszystkie skrzynki
sterujące DESKLINE standardowo
gwarantują niski pobór energii
w tym trybie. Zwróć uwagę na
produkty oznaczone ikoną niskiej
konsumpcji prądu.

Systemy PVC-Free™

W LINAK już wiemy, że istnieje
wiele alternatyw dla materiałów
zawierających PCW (polichlorek
winylu). W trosce o zdrowie
użytkowników oraz względy
ekologiczne z większości
produktów DESKLINE
wyeliminowaliśmy PCW
i w tej wersji dostępne są
jako standard.

Plug & Play™

LINAK oferuje najszerszą ofertę
produktową na rynku. Stale
pracujemy nad rozwiązaniami,
w których każdy z elementów
idealnie do siebie pasuje,
a montaż odbywa się na zasadzie
Plug & Play. Stosując systemy
DESKLINE możesz skoncentrować
się na wyglądzie, trwałości oraz
estetyce mebli.

5 lat gwarancji

Niezawodność swoich produktów
zawdzięczamy wysokiej jakości
podzespołom, na wpół
zautomatyzowanej produkcji,
wykwalifikowanym pracownikom
oraz rygorystycznym procedurom
testowym. Jesteśmy pewni jakości
swoich wyrobów i świadomi,
jak duże ma ona znaczenie.
Z tego powodu produkty
DESKLINE objęte są 5-letnią
gwarancją na wady fabryczne.
Zgodnie z przyjętym na rynku
standardem akumulatory objęte
są 12-miesięczną gwarancją.

LINAK® - We improve your life
Od dekad LINAK® pomaga na nowo zdefiniować nowoczesne
wnętrza w miejscu pracy, opracowując elektryczne systemy regulacji
wysokości dla biurek i stanowisk roboczych na całym świecie często w ścisłej współpracy z producentami i projektantami wnętrz.
Dzięki najszerszemu asortymentowi systemów biurek z regulacją
wysokości na rynku, możesz tworzyć naprawdę wyjątkowe meble.
Nasze produkty opierają się na wysokiej jakości, innowacyjności
i intuicyjności. W połączeniu z naszą wiedzą techniczną i lokalną
obecnością w 35 krajach, możesz być pewien, że znajdziesz idealne
rozwiązanie dla twoich indywidualnych potrzeb.

Kolumny do przestrzeni biurowej
LINAK oferuje najszerszą gamę produktów na rynku jeśli chodzi
o kolumny podnoszące, co daje swobodę w projektowaniu wyjątkowego
biurka. Wybierz kształt profilu kolumny, dodaj opcjonalne funkcje
i wybierz swoje ulubione kolory. Mamy twoją idealną kolumnę!

Opcje standardowe

Standardowe kolory
Wszystkie kolumny podnoszące
występują w trzech standardowych
kolorach: czarnym, szarym i białym.
Twój kolor
Dla unikalnych projektów oferujemy
również indywidulaną paletę barw.

DL PLUS™

IC (Zintegrowany Sterownik)

Uchwyt do konstrukcji typu bench

Aby uzyskać jeszcze bardziej elegancki
design biurka, wybierz kolumnę z opcją
PLUS™. PLUS oznacza niewidoczne
podkładki ślizgowe i brak śladów po
maszynowym montażu na metalowej
osłonie - dzięki czemu profile kolumn
są gładsze.

Aby uzyskać biurko zoptymalizowane
pod względem ceny/wydajności, wybierz
kolumnę podnoszącą w systemie IC
(ze zintegrowanym sterownikiem). Jest
to zestaw dwóch kolumn podnoszących:
kolumny głównej z wbudowanym
sterownikiem i kolumny podrzędnej.
Połącz, dodaj panel biurkowy oraz zasilacz
SMPS (Switch Mode Power Supply).

Aby ułatwić integrację z rozwiązaniami
zaprojektowanymi dla konstrukcji bench,
dodaj wspornik do naszych prostokątnych
i kwadratowych kolumn profilowych.

Kolumny z silnikiem w obudowie
Szeroki wybór kolumn z silnikiem prostopadłym, które idealnie pasują do konstrukcji Kick & Click ™ i są dostępne w wielu opcjach.

Przekrój prostokątny

DL5
Prędkość:
Maks. siła:
Długość skoku:
Zabudowa:

DL15
Prędkość:
Maks. siła:
Długość skoku:
Zabudowa:

38 mm/s
800 N/kol.
500 mm
645 mm

38 mm/s
800 N/kol.
500 mm
645 mm

DL6
Prędkość:
Maks. siła:
Długość skoku:
Zabudowa:

Dostępna jako siłownik
do zabudowy

Dostępna jako siłownik
do zabudowy

Dostępna z uchwytem do
konstrukcji typu bench

Dostępna wersja 1200 N

Standard

DL16
Prędkość:
Maks. siła:
Długość skoku:
Zabudowa:

38 mm/s
800 N/kol.
650 mm
560 mm

38 mm/s
800 N/kol.
650 mm
560 mm

Dostępna w wersji XL

Dostępna z uchwytem do
konstrukcji typu bench

2-stopniowa

Odwrócona

Standard

3-stopniowa

Odwrócona

Przekrój okrągły

DL10
Prędkość:
Maks. siła:
Długość skoku:
Zabudowa:

38 mm/s
800 N/kol.
500 mm
645 mm

Przekrój
kwadratowy

DL8
Prędkość:
Maks. siła:
Długość skoku:
Zabudowa:

38 mm/s
800 N/kol.
500 mm
645 mm

DL11
Prędkość:
Maks. siła:
Długość skoku:
Zabudowa:

38 mm/s
800 N/kol.
650 mm
560 mm

Dostępna w wersji XL

DL9
Prędkość:
Maks. siła:
Długość skoku:
Zabudowa:

38 mm/c
800 N/kol.
650 mm
560 mm

Dostępna w wersji XL

DL19
Prędkość:
Maks. siła:
Długość skoku:
Zabudowa:

38 mm/s
800 N/kol.
650 mm
560 mm

Dostępna wersja 1200 N
Dostępna z uchwytem do
konstrukcji typu bench

Standard

2-stopniowa

Odwrócona

Standard

3-stopniowa

Odwrócona

Standard

3-stopniowa

Kolumny z wbudowanym silnikiem
Stylowe kolumny liniowe idealnie komponujące się z aktualnymi trendami w projektowaniu biurek

Profil owalny

Profil prostokątny

Profil okrągły

Profil kwadratowy

Opcje standardowe

Standardowe kolory
Wszystkie kolumny
podnoszące występują
w trzech standardowych
kolorach: czarnym,
szarym i białym.
DL4S
Prędkość:
38 mm/s
Maks. siła:
700 N/kol.
Długość skoku: 675 mm
Zabudowa:
560 mm

3-stopniowa

DL12
Prędkość:
38 mm/s
Maks. siła:
700 N/kol.
Długość skoku: 660 mm
Zabudowa:
518 lub
545 mm
Dostępna
w wersji XL

3-stopniowa

DL14
Prędkość:
38 mm/s
Maks. siła:
700 N/kol.
Długość skoku: 660 mm
Zabudowa:
525 mm
Dostępna jako siłownik
do zabudowy

3-stopniowa

DL17
Prędkość:
38 mm/s
Maks. siła:
700 N/kol.
Długość skoku: 660 mm
Zabudowa:
518 lub
545 mm
Dostępna z uchwytem
do konstrukcji bench
3-stopniowa

Twój kolor
Dla unikalnych
projektów oferujemy
również indywidulaną
paletę barw.

Zasilanie systemu
Kompaktowa, nowoczesna skrzynka kontrolna CBD6S

Kompaktowe, nowoczesne skrzynki kontrolne CBD6S
łączą w sobie to co najlepsze w starszych modelach
z wieloma unikalnymi, nowymi właściwościami.
Urządzenie CBD6S jest kompatybilne także
ze starszymi produktami DESKLINE®.

Skrzynka kontrolna
CBD6S 300 W
• Intuicyjne zarządzanie
przewodami
• Obsługa Plug & PlayTM
ze wszystkimi kolumnami
• Obsługa do 4 kanałów
równolegle
• Uniwersalne zasilanie 		
(300 W)

Niewielki ciężar (do 400 g) oraz kompaktowe rozmiary
(zaledwie 38 mm wysokości) przekładają się na prosty
montaż, a obecność wyżłobień w podstawie ułatwia
ukrycie przewodów.

Standardowe cechy
Przyjazny dla środowiska zasilacz do twojego
biurka. Wszystkie części wykonane są z materiałów
niezawierających PVC, a technologia LINAK® ZERO™
zapewnia wyjątkowo niskie zużycie energii
w trybie czuwania (<0.1 W).

Skrzynka kontrolna

Zestaw akumulatorowy

Zasilacze impulsowe SMPS

LINAK posiada
w ofercie zasilacze
impulsowe (SMPS),
które dostarczają
zasilanie dla
systemu kolumn
DL IC.

CBD6S 200 W
• Kompaktowa, lekka
• Obsługa do 2 kanałów
równolegle
• Napięcie na wejściu 230 V
lub 120 V
• Intuicyjne zarządzanie
przewodami

BA001
• Alarm dźwiękowy
• Wskaźnik stanu
naładowania akumulatora
(listwa z diodami LED)
• Pojemność 2.2 Ah/53 Wh
• Napięcie znamionowe 24V
• Wspornik montażowy
ułatwiający mocowanie

Dostępne w wersji
230 V (SMPS001),
120 V (SMPS002)
lub uniwersalnej,
do użytku na całym
świecie (SMPS006).

SMPS001/SMPS002
• Zewnętrzne źródło
zasilania
• Wersja dla 230 V
(SMPS001) lub 120 V
(SMPS002)
• Kompatybilny z systemami
DL IC

SMPS006
• Zewnętrzne źródło
zasilania
• Uniwersalny 		
(100 V - 240 V)
• Kompaptybilny
z systemami DL IC
• Może być stosowany jako
ładowarka dla baterii BA001

Panele biurkowe DPG
– intuicyjna konstrukcja i funkcjonalność

Czy wiesz, że...?
Możesz łatwo dodać własne logo. Opcja
dostępna dla wszystkich modeli DPG.

Całkowicie cyfrowy i pomysłowy design.
LINAK® wprowadził serię paneli biurkowych DPG.
Zaprojektowanych tak, aby pomóc użytkownikom
biurek z regulacją wysokości w pełni wykorzystać
ich potencjał.
Intuicyjna obsługa
Panel biurkowy DPG nie posiada przycisków.
Obsługiwany jest poprzez pochylenie pilota,
nie odwraca więc uwagi użytkownika podczas
regulacji biurka. Naciśnij go dwukrotnie, a biurko
automatycznie przejedzie między zapisanymi
pozycjami pamięci (tylko pełne wersje).
Motywacyjna funkcja przypomnienia
Zaawansowane modele DPG mają zintegrowaną
funkcję przypominania w postaci paska
świetlnego lub diody LED. Kolory zielony lub
pomarańczowy wskazują odpowiednio w
jakim stopniu użytkownik korzysta z biurka.
Zielony = nie jest wymagane żadne działanie.
Pomarańczowy = czas na zmianę.

Wybierz wstępnie skonfigurowane lub
indywidualne interwały dla konfiguracji
przypomnień.
Cyfrowa integracja
Panele biurkowe DPG to platforma
o nieskończonych możliwościach w zakresie
funkcjonalności. Dzięki zintegrowanej
technologii bezprzewodowej Bluetooth® możesz
połączyć Panel Biurkowy z aplikacją Desk
ControlTM i uzyskać dodatkowe funkcje,
takie jak statystyki i przypomnienia wysyłane
bezpośrednio na telefon użytkownika.

DPG1C

DPG1B

DPG1M

DPG1K

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Ruch góra & dół

Ruch góra & dół
Funkcja przypomnienia
Wbudowany Bluetooth®
Pamięci wysokości
Pasek świetlny LED
Wyświetlacz

Ruch góra & dół
Funkcja przypomnienia
Wbudowany Bluetooth®
Pamięci wysokości
Pasek świetlny LED

Ruch góra & dół
Funkcja przypomnienia
Wbudowany Bluetooth®
Pamięci wysokości
Dioda LED

Cyfrowe rozwiązania dla mebli biurowych
- Idealne dopasowanie Aplikacji z Panelem Biurkowym DPG
Aplikacja Desk ControlTM to doskonałe
uzupełnienie dla twojego biurka. Dzięki niej
połączysz system LINAK® z urządzeniem
mobilnym, obsługiwanym przez platformę iOS
i Android. Automatyczne połączenie, motywujące
powiadomienia i obszerne statystyki pomagają
w korzystaniu z biurka z regulacją wysokości
bardziej aktywnie, ostatecznie poprawiając
nawyki użytkownika w pracy.

LINAK oferuje trzy rodzaje aplikacji do regulacji
biurka, które umożliwiają zaoferowanie klientom
w pełni kompatybilnego, cyfrowego rozwiązania.
Systemy regulacji biurka od LINAK: użyj
standardowej aplikacji LINAK Desk Control,
dostosuj ją w trzech prostych krokach, aby
przystosować ją do własnych potrzeb, lub
zaprojektuj spersonalizowaną aplikację

Twoje logo

z własnymi funkcjami, za pomocą pakietu
Software Development Kit (SDK).
Aplikacja Desk Control jest dostępna na oba
systemy: iOS i Android. Pobierz bezpłatną wersję
standardowej aplikacji LINAK Desk Control
w App Store lub Google Play.

Twój kolor

Linki do
strony

Standardowa Aplikacja
Desk Control™

Spersonalizowana Aplikacja
Desk Control™

Pakiet LINAK Software
Development Kit (SDK)

Bezpłatna i dostępna do pobrania w sklepach.

Stwórz swoją własną wersję standardowej
aplikacji w kilku prostych krokach.

Współpracuj z programistami aplikacji, aby
stworzyć aplikację na potrzeby twojej marki.

•
•
•
•
•

• Kompletny zestaw poleceń
• Mozliwość dostosowania aplikacji do swoich
odbiorców
• Zawsze aktualny zestaw narzędzi
• Polecenia przetestowane z naszymi
systemami
• Budowanie świadomości marki
• Twoje logo/marka w sklepach z aplikacjami

•
•
•
•
•
•

Spersonalizowane statystyki
Bezpośrednie połączenie z biurkiem
Motywujące przypomnienia
Spersonalizowane ustawienia użytkownika
Dostępna na platformy iOS i Android
Kompatybilna z technologią bezprzewodową
Bluetooth®

Dodaj logo
Dodaj firmowy kolor
Dodaj linki do strony firmowej
Dostępna na platformy iOS i Android
Kompatybilna z technologią bezprzewodową
Bluetooth®
• Twoje logo/marka w sklepach z aplikacjami

Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków
przez LINAK® jest objęte licencją. Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Podnieś swój poziom kontroli

Odkryj szerokie możliwości pilotów LINAK® dla różnych
typów biurek, stanowisk roboczych, kuchni i wielu
innych zastosowań.

Piloty

DPA
• Niewielki, kompaktowy pilot
• Funkcja góra/dół
• Intuicyjna obsługa
• Regulowany kąt

DPB
• Niewielki, kompaktowy pilot
• Funkcja góra/dół
• Intuicyjna obsługa
• Stały kąt
• Szufladka ułatwiająca montaż

DPT
• Do zabudowy w blat
• Panel dotykowy
• Wyświetlacz wysokości
• Pamięci wysokości
• Dostępny biały lub czarny

Piloty

DPF z wyświetlaczem
• Wyświetlacz wysokości
• Oddzielny uchwyt montażowy
• Możliwa niezależna obsługa do
czterech różnych systemów (DPF4T)
• Przyciski pamięci

DPF
• Funkcje góra/dół z opcją przycisków
pamięci
• Oddzielny uchwyt montażowy
• Opcjonalnie pamięć wysokości

DPH
• Niewielki, kompaktowy pilot
• Funkcja góra/dół
• Do zabudowy w blat
• Możliwość spersonalizowania
• Dostępny biały lub czarny

Piloty ręczne

DP1
• Klasyczny wygląd
• Funkcja góra/dół (DP1K)
• Pamięć wysokości jako opcja
(DP1U)
• Pamięć wysokości i wyświetlacz
jako opcja (DP1C)

HB10RF
• Bezprzewodowa komunikacja
(radiowa)
• Prosta obsługa
• Ergonomiczna konstrukcja
• Możliwa niezależna obsługa do
dwóch różnych systemów

Desk Sensor™ 1
Bazując na technologii żyroskopowej, Desk Sensor 1 (DS1) chroni twoje biurko przed uszkodzeniami zarówno w wyniku kontaktu z miękkimi
jak i twardymi obiektami. Ta kompaktowa jednostka jest łatwa w integracji z systemem LINAK.
Po prostu podłącz ją i używaj - Plug & Play™

Anti-Collision™ - rozwiązania

• Wykrywa miękkie i twarde obiekty
• Mała jednostka, łatwy montaż
• Kompatybilna ze wszystkimi systemami LINAK

Dodaj do swojego systemu rozwiązanie antykolizyjne i nie
dopuść do powstania uszkodzeń spowodowanych
poprzez biurko z elektryczną regulacją w przypadku kolizji
z przedmiotami, które napotka ono w trakcie pracy na
swojej drodze.
LINAK oferuje dwa rozwiązania: LINAK® Desk Sensor™ 1
(DS1) oraz LINAK® PIEZO™. Możesz zaoferować
oba rozwiązania jako stałe wyposażenie twojego biurka,
stosując jedną z dostępnych opcji lub połączenie obu
z nich.

Standardowe systemy do biurek:
Podłącz DS1 do skrzynki kontrolnej CBD6S
DS1 z Systemem biurkowym DL IC:
Użyj rozdzielacza T-Splitter i kabla szeregowego

PIEZO™

PIEZO Anti-Collision to czujnik sprzętowy
zintegrowany z kolumną podnoszącą, niewymagający dodatkowej instalacji. Większość
kolumn DL firmy LINAK jest dostępna z opcją
PIEZO, czyli w technologii antykolizyjnej.

Kompletne rozwiązania z ramą biurka

Jeśli szukasz prostego i sprytnie zapakowanego systemu biurka, wybierz rozwiązanie z pełną ramą. Obejmuje ono kompletny pakiet zawierający elementy
niezbędne do zbudowania biurka z regulacją wysokości. Wszystko, czego potrzebujesz, to dodać swój własny blat.

Desk Frame 1

Standardowe kolory

-elastyczne rozwiązanie z ramą biurka

1

2

Desk Frame 1 (DF1) to elastyczny sposób na tworzenie indywidualnych rozwiązań z ramą biurka.
Koncepcja LINAK pozwala na dobór i łączenie większości produktów dostępnych z bogatej palety
produktów segmentu DESKLINE: Wybierz i połącz górną ramę Kick & Click™ , DL SetPack oraz stopy DL
Feet.

1

Kick & Click™

Kick & ClickTM to rozwiązanie do intuicyjnego
montażu kolumn przy blatach biurek. Pasuje do
wszystkich ośmiu kolumn z prostopadłą zabudową
silnika oraz biurek w konstrukcji T lub C.
Dostępne w trzech standardowych wersjach:
• Stały wymiar (dla biurek do 120 cm)
• Z możliwością regulacji (biurko 140 - 200 cm)
• Wersja Base dla dowolnej szerokości biurek
• Rozbuduj system i dodaj zestaw z trzema
kolumnami

2

DL SetPack

Wybierz wyselekcjonowane produkcty DESKLINE®
spakowane w zestawie. Nasze gotowe rozwiązanie
DL SetPack zawiera:
• 2 kolumny podnoszące
• panel biurkowy
• skrzynkę kontrolną i okablowanie

3
3

DL Feet

Dodaj starannie zaprojektowane stopy dla
wybranych kolumn do biurka w kontrukcji -T.
• Wybierz spośród 10 standardowych wersji
• Dostępne dwie długości (560 mm lub 710 mm)
• Dla kolumn zwężających się na górze

Desk Frame 2

Belka

- intuicyjne rozwiązanie z ramą biurka
Zestaw
wsporników

Kolumny
podnoszące

Standardowe kolory

Prawdopodobnie najszybszym sposobem na zbudowanie biurka z regulacją wysokości, wyposażonego
w system LINAK jest Desk Frame 2.
W tym kompleksowym rozwiązaniu chodzi o intuicyjny montaż, elegancki design i jakość LINAK.

Stopy DL Feet

1 rozwiązanie - w 4 pudełkach

Belka
• Rama górna do systemów DF2
• Zawiera całą elektronikę, silnik
i okablowanie
• Rozwiązanie teleskopowe (120 180 cm)
• Napięcie na wejściu 230 V lub
120 V

Kolumny DF2
• Prosty montaż
• Dostępne profile: 3-częściowa
kolumna, 50 x 80 mm (wymiary
kolumny DL6)
• Niewidoczne okładziny ślizgowe
nadają elegancki wygląd

Zestaw wsporników
• Długość: 546 mm
• Prosty montaż
• Dla biurek w konstrukcji -T
• Zawiera przewody i pilot
• Zawiera wsporniki, przewód
zasilający, pilot i zestaw do montażu

Stopy DL Feet
• Dostępne 2 długości
(560 mm lub 710 mm)
• Montaż kolumn wewnątrz lub na
zewnątrz stopy

Systemy do stanowisk roboczych
Mocne elektryczne kolumny podnoszące LINAK® oferują idealne
rozwiązania i wsparcie dla klientów pracujących w zgodzie
z zasadami LEAN, przepływem procesów i automatyzacją
produkcji - w zakresie obsługi paczek, logistyki lub różnych linii
produkcyjnych. Kolumny podnoszące DESKLIFT™ zapewniają
płynny ruch i lepszą ergonomię dla osób pracujących przy stołach
roboczych.
Zbudowane by wytrzymać duże obciążenie, zużywać mniej energii
i zapewnić bezpieczne środowisko pracy w obrębie stołu
roboczego, na przykład ESD (electro-static discharge) odpornego
na wyładowania elektrostatyczne.
Kolumny podnoszące LINAK przeznaczone dla stanowisk roboczych
zapewniają lata bezawaryjnej i bezobsługowej pracy.
Kolumny do dużych obciążeń

DL2
• Maks. siła: 2500 N/kol.
• Prędkość: 20 mm/s
• Długość skoku: 300/350/500 mm
• Wymiar zabudowy: 455/505/655 mm

DL1A
• Maks. siła: 1600 N/kol.
• Prędkość: 43 mm/s
• Długość skoku: 500 mm
• Wymiar zabudowy: 645 mm

Siłowniki liniowe

LA23
Prędkość:
12.6 mm/s
Maks. siła:
2500 N/siłownik
Długość skoku: 300 mm

LA31
Prędkość:
20 mm/s
Maks. siła:
3500 N/siłownik
Długość skoku: 500 mm

Dostępny w kilku długościach

Dostępny w kilku długościach

DL6
• Maks. siła: 1200 N/kol.
• Prędkość: 38 mm/s
• Długość skoku: 650 mm
• Wymiar zabudowy: 560 mm

DL19
• Maks. siła: 1200 N/kol.
• Prędkość: 38 mm/s
• Długość skoku: 650 mm
• Wymiar zabudowy: 560 mm

Kuchnia

Baselift
Prędkość:
14 mm/s
Maks. siła:
1500 N
Długość skoku: 100 mm
Wymiar zabudowy:100 mm

Współpraca z LINAK®
LINAK jako twój partner
Naszym celem nie jest rola jednego z wielu dostawców. Chcemy być
partnerem dla naszych klientów. Jako partner firma LINAK oferuje swoim
klientom dużo więcej niż tylko sprzedaż produktów. Naszym celem
jest zapewnienie klientom wartości dodanej w postaci innowacyjnych
rozwiązań, wiedzy, najwyższej jakości wykonania oraz globalnej obecności.

Strategiczna współpraca
w obrębie działów R&D,
obsługi posprzedażowej,
logistyki, marketingu
i produkcji
Od czasu, kiedy
opracowaliśmy nasz
pierwszy siłownik, nadal
wprowadzamy nowe
i innowacyjne
pomysły na rynek. Nasze
nietuzinkowe rozwiązania
mają na celu zaspokojenie
potrzeb klientów.

Automatyzacja procesów
oparta na najnowszych
technologiach i prowadzona
według zasad LEAN

Aktualne informacje rynkowe
dostarczane dzięki rozbudowanej sieci oddziałów,
które zapewniają
wsparcie klientom na
rynkach lokalnych

Dogłębna znajomość
rynku i trendów
rynkowych sprawia, że
LINAK jest prawdziwym
dostawcą rozwiązań

Więcej informacji na temat oferty produktowej segmentu DESKLINE®
LINAK.PL/DESKLINE

Subskrybuj aktualności segmentu LINAK® DESKLINE
LINAK.PL/NEWSLETTER

Potrzebujesz wsparcia? Uzyskaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące napedów DESKLINE
Wsparcie techniczne LINAK
LINAK.PL/TECH-SUPPORT

Filmy instruktażowe w serwisie YouTube
YOUTUBE.COM/LINAK

Globalna obecność
Doskonale rozwinięta sieć punktów sprzedaży i serwisu firmy LINAK® obejmuje Europę, Ameryki,
Azję oraz Australię.
Dzięki niej jesteśmy w stanie współpracować z klientami lokalnie w ramach globalnej koncepcji
sprzedaży, realizowanej według zasady: Myśl globalnie, działaj lokalnie

ZA SADY UŻ YTKOWANI A
Użytkownik odpowiada za określenie przydatności produktów LINAK do konkretnych zastosowań. Firma LINAK przykłada ogromną wagę do zapewnienia rzetelnych i aktualnych
informacji na temat swoich produktów. Niemniej ze względu na trwające prace nad udoskonaleniami należy spodziewać się częstych niezapowiedzianych zmian i modyfikacji produktów
firmy. Dlatego też firma LINAK nie może zagwarantować, że podane informacje są prawidłowe i aktualne. Firma LINAK dokłada także wszelkich starań, aby zapewnić szybką realizację
wszystkich zamówień. Niemniej z przyczyn opisanych powyżej nie jest możliwe zagwarantowanie dostępności każdego produktu. Firma LINAK zastrzega sobie prawo do wycofania ze
sprzedaży produktów opisanych na swojej stronie internetowej, w katalogach i wszelkich innych publikacjach.
Wszystkie transakcje podlegają Ogólnym Zasadom Sprzedaży i Dystrybucji firmy LINAK. Aby otrzymać kopię dokumentu, prosimy o kontakt.

LINAK posiada rozwiniętą sieć punktów sprzedaży i serwisu
w ponad 35 krajach świata. Aby uzyskać więcej informacji
zachęcamy do odwiedzenia strony: LINAK.PL
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