Jakość ma znaczenie

LINAK.PL/DESKLINE

Oryginalny produkt

Produkty LINAK® wyznaczają standardy w branży biurek
z elektryczną regulacją wysokości. Chociaż producenci
mogą próbować kopiować nasze projekty, nie są w stanie
skopiować detali, jakości i procesów produkcyjnych,
zrodzonych z kilkudziesięciu lat doświadczenia i pasji
w dążeniu do doskonałości.
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Bazując na wieloletnim doświadczeniu, wiemy dlaczego
nasi klienci współpracują z nami. Oto co nas wyróżnia:
• Wysoka jakość i innowacyjne rozwiązania
• Niezawodność oferowanych systemów
• Zaufany łańcuch dostaw
• Wiedza i wsparcie doświadczonych Doradców Klienta

Tylko to, co najlepsze
LINAK® nieustannie wprowadza innowacje, aby podnosić
poprzeczkę. Kiedy wprowadzamy innowacje, oferujemy je w
standardzie, jako funkcje dostępne dla wszystkich naszych
klientów DESKLINE®.
Nasze najnowsze innowacje obejmują serię paneli DPG
i aplikację Desk Control™, które zostały zaprojektowane
aby zachęcić użytkowników do dłuższego pozostawania w
pozycji stojącej w ciągu dnia, poprawiając w ten sposób ich
zdrowie i produktywność.
W trosce o środowisko, skrzynki kontrolne DESKLINE
wykorzystują technologię ZERO™, co oznacza niskie zużycie
energii w trybie czuwania, to z kolei skutkuje mniejszą
emisją. Ponadto większość naszych komponentów nie
zawiera PCW. Oznaczamy je ikoną PVC-freeTM.

Inne innowacje obejmują nasze rozwiązania Anti-CollisionTM,
takie jak czujnik PIEZO™ zintegrowany z kolumną oraz
zewnętrzny moduł Desk Sensor 1. Systemy Anti-CollisionTM
wykrywają przeszkody na swojej drodze, a następnie
zatrzymują się i cofają, aby uniknąć kolizji.
LINAK® oferuje najszerszą na rynku gamę produktów do
elektrycznie regulowanych systemów biurkowych z niemal
nieograniczonymi możliwościami dostosowywania.
Systemy DESKLINE to systemy, w których wszystko do siebie
pasuje – na zasadzie Plug & PlayTM. Oznacza to, że kolumny
są kompatybilne ze wszystkimi skrzynkami kontrolnymi
DESKLINE i wszystkimi pilotami DESKLINE – zapewniając
optymalną swobodę projektowania.
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Najnowocześniejsza produkcja

Najnowocześniejsze zakłady produkcyjne to jeden z powodów, dla których siłowniki LINAK® są tak wysokiej jakości. Mamy wyjątkowo
niski współczynnik DPPM (defective parts per million/wadliwe części na milion), który osiągamy dzięki wysokiej jakości komponentom,
półautomatycznej, najnowocześniejszej produkcji, kompetentnemu i doświadczonemu personelowi oraz rygorystycznym testom. Wszystko
to przekłada się na produkt wysokiej jakości. W LINAK stawiamy na produkcję LEAN, która zapewnia minimum strat. Nieustannie
optymalizujemy procesy, szukając nowych sposobów na ich usprawnienie.
Aby przyspieszyć dostawy posiadamy zakłady produkcyjne w:
- Danii
- Stanach Zjednoczonych
- Chinach
- Słowacji
- Tajlandii
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Współpraca w celu osiągnięcia doskonałości
LINAK® jest dostawcą biurek z elektryczną regulacją wysokości. Specjalizujemy się we wszystkim,
czego potrzebujesz do zbudowania biurka z elektryczną regulacją wysokości, począwszy od kolumn
podnoszących, skrzynek kontrolnych, elementów sterujących i akcesoriów, takich jak ramy górne i stopy.
Nasz zespół ekspertów DESKLINE® gwarantuje kompatybilność produktów na wszystkich poziomach,
oferując kompletny system od jednego dostawcy. Oferujemy stałe prędkości, doskonałą stabilność,
kompatybilność oraz wiele opcjonalnych ulepszeń.
Nasze produkty mogą stanowić istotny komponent biurka. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby
produkty LINAK uzupełniały Twój produkt i umożliwiały realizację projektu, a także oferowały rozwiązania,
a nie ograniczenia.
Nieustannie współpracujemy z naszymi partnerami, wprowadzając na rynek nowe i innowacyjne pomysły.
Bliska współpraca inżynierów z produkcją ułatwia wdrażanie nowych pomysłów i powoduje szybsze
wprowadzenie produktów na rynek.
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5-letnia gwarancja

Jako lider w technologii siłowników ustanowiliśmy pięcioletnią gwarancję na wady produkcyjne dla
wszystkich naszych produktów DESKLINE®. Standardowo na baterie udzielana jest 12-miesięczna
gwarancja.
Bazując na nowoczesnej linii produkcyjnej, używamy wysokiej jakości komponentów i stosujemy
najbardziej wymagające standardy testowania w branży. Wszystko to, aby osiągnąć doskonałą
jakość. Skutkuje to niezwykle niskim współczynnikiem DPPM (ilość wadliwych części na milion).
Ponieważ jakość ma znaczenie!
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Więcej informacji na temat oferty segmentu DESKLINE®
LINAK.PL/DESKLINE

LINAK® nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w katalogach, broszurach i innych materiałach. Firma LINAK zastrzega sobie prawo do zmiany swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia.
Firma LINAK nie może zagwarantować dostępności produktów i zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności produktów LINAK do konkretnego
zastosowania. Wszelka sprzedaż podlega „Standardowym warunkom sprzedaży i dostawy”, dostępnym na stronach internetowych LINAK.
LINAK i logo LINAK są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy LINAK A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LINAK.PL

Innowacje to nasza specjalność. Jesteśmy
ciekawi nowatorskich wyzwań i gotowi do
wprowadzania ich w życie.

Postępujemy w sposób odpowiedzialny –
wobec klientów, pracowników
i środowiska. Budowanie zaufania jest
wpisane w kod genetyczny naszej firmy.

Od globalnej obecności po świadomość
lokalnych potrzeb. Oferując pełen zakres
usług na całym świecie, jesteśmy zawsze
blisko klienta.
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Kompetentny personel,
najnowocześniejsza technologia
i udoskonalone procesy produkcji
są gwarancją jednolicie wysokiego
standardu jakości na całym świecie.

