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CINE SUNTEM 

Noi suntem familia Fellowes. Credem că locul de muncă trebuie să fie 
un mediu optim pentru a ne atinge propriile obiective de perfecționare 
personală. Angajamentul nostru de a crea soluții pentru spațiul de lucru 
care să comunice grijă și respect datează de mai bine de un secol și 
suntem convinși că, având la dispoziție instrumentele adecvate, fiecare 
persoană are capacitatea de a-și utiliza la maxim propriul potențial.

Tot ceea ce poartă numele Fellowes reprezintă o promisiune de 
calitate, performanță, inovație și un serviciu clienți excepțional.

Descoperiți un spațiu de lucru mai sănătos

Doar Fellowes oferă soluții complete pentru a sprijini starea de bine 
holistică, grație unui design inovator care combină funcționalitatea, 
eficiența și estetica, care se integrează fără efort în activitatea profesională.

Ajutăm oamenii să se simtă cât mai bine.

La Fellowes, ne angajăm să furnizăm pentru spațiile de lucru soluții 
intuitive, de înaltă calitate, ergonomice și dinamice, pentru a vă permite 
să fiți cât mai bun în ceea ce faceți. Lucrați mai bine. Simțiți-vă mai bine.

Mai productivi.
Fellowes se angajează să facă 
stația de lucru mai dinamică, 
mai comodă și mai productivă.

Mai eficienți.
Produsele noastre promovează 
eficiența și se integrează cu 
ușurință în spațiul dv. de lucru.

Mai fericiți.
Fiți cât mai buni. Produsele 
noastre fac mai mult decât să 
vă ajute să lucrați mai bine.

Mai sănătoși.
Credem că suporturile pentru 
spațiul de lucru trebuie să 
facă mai mult decât să vă 
crească randamentul; ele 
trebuie să vă îmbunătățească 
și starea de sănătate.
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Abordarea Fellowes cu cele 4 zone vă oferă un ghid pas cu pas pentru identificarea principalelor zone de focus 
pe ergonomie în cazul stațiilor de lucru, facilitand alegerea celor mai potrivite solutii pentru nevoile fiecaruia 
astfel încât să se îmbunătățească starea de sănătate, confortul și productivitatea

Introduceți mișcare. 
Modificările regulate 

ale poziției în care 
lucrați vă vor ajuta să 
lucrați mai bine și să 
vă simțiți mai bine.

REDUCEȚI
inactivitatea

Controlul posturii. 
Un suport pentru spate 

și un suport pentru 
picioare ar putea să 
vă ajute să aveți o 

poziție cât mai bună 
în timp ce lucrați.

PREVENIȚI 
tensionarea

spatelui

Susținerea 
încheieturilor.

Mențineți antebrațele 
paralele cu biroul și 

încheieturile mâinilor 
într-o poziție neutră.

EVITAȚI
presiunea asupra 

încheieturilor

Adoptați o postură 
confortabilă.

Asigurați-vă că stați cu 
ochii în dreptul părții 

superioare a ecranului.

ATENUAȚI
presiunea 

asupra gâtului

SĂNĂTATEA DUMNEAVOASTRĂ
ESTE PRIORITATEA NOASTRĂ
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Companiile investesc în soluții pentru 
promovarea sănătății și bunăstării.
Un sondaj desfășurat în Europa (2019) cu privire la factorii de decizie în 
ceea ce privește achizițiile a evidențiat importanța crescândă a acestui 
subiect și creșterea pieței de pe continent.

Companiile încearcă:

•  Să atragă și să păstreze talentele
•   Să reducă absenteismul și 

concediile medicale
•   Să îmbunătățească performanța și 

productivitatea
•   Să se conformeze legislației 

europene în materie de sănătate și 
securitate la locul de muncă

Principalii factori care determină 
achiziția de soluții pentru sănătate și 
bunăstare sunt următorii:

•  Solicitările specifice ale angajaților
•  Renovarea sau proiectarea birourilor
•  Bugetul disponibil

Factorii de decizie din sectorul 
achizițiilor prevăd că vor cumpăra 
cu 30% mai multe produse pentru 
sănătatea și bunăstarea angajaților 
pe parcursul anilor următori*.

*Sursă: Sondaj european privind buyer personas, 2019
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Promovăm conștientizarea efectelor bunăstării la birou. 
Aceasta este Emma, colega noastră de serviciu din viitor.
Emma, modelul nostru în mărime naturală, a fost creată pentru a demonstra impactul negativ pe care stațiile 
de lucru le pot avea asupra corpului nostru.

Informații despre campanie
Campania despre Colega de birou din viitor a fost creată pentru a ilustra cum se va schimba corpul omenesc, 
fizic și ca aspect, dacă vom continua să lucrăm având o postură incorectă, obiceiuri proaste de lucru și 
dacă nu vom reuși să aducem modificări configurației stațiilor de lucru din birouri. Am lucrat cu un futurolog 
comportamental, William Higham, și un grup de experți în medicina muncii și securitate pentru a studia 
efectele pe care mediul de lucru le are asupra sănătății angajaților din birouri. Am realizat de asemenea un 
sondaj pe 3.003 funcționari din Regatul Unit, Franța și Germania prin care am cerut informații despre diferitele 
probleme de care au suferit din cauza stației de lucru. Pe baza sondajului și a analizelor, am creat un raport 
numit ‘Colegul de birou din viitor’, și apoi am creat-o pe Emma, reprezentarea vizuală a mesajului foarte realist 
și serios care stă la baza campaniei; Impactul daunator pe care il are asupra corpului nostru stilul de viata si 
modul de lucru intr-un spatiu inadecvat la birou.

Descoperă mai multe pe
www.Fellowes.com/Emma
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Birou cu înălțime reglabilă Levado™
Încurajează utilizatorii de birouri să adauge mișcare zilei lor de muncă.  Combinați 
acest avantaj cu un set de caracteristici inteligente, și iată o investiție excelentă pentru 
compania dv.

Flexibil.
Puteți alege între montarea fără 
unelte, cu ajutorul clemelor Versatop, 
folosind unul dintre blaturile noastre, 
sau puteți să-l păstrați pe cel existent. 
Baza extensibilă se adaptează 
mai multor dimensiuni de birou.

Acest produs a primit premiul Ergonomics Excellence de la FIRA International. 

Premiul se acordă produselor cu excelente caracteristici ergonomice, în special 
celor capabile să îmbunătățească eficiența, productivitatea și starea de bine.

Testat de FIRA International pentru conformitatea cu cerințele privind ergonomia 
stabilite în legislația europeană în materie de sănătate și bunăstare: EN ISO 9241-5.

Premiile
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Economisiți timp și bani. 
Datorită sistemului de montare rapidă 
SwiftLok (în așteptarea brevetului), 
în doar 90 de secunde, baza se 
deschide și este gata de utilizare.

Panoul de control intuitiv. 
Pentru a trece ușor de la poziția 
șezând la cea în picioare. 
Cu 4 poziții care pot fi salvate.
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Pentru o stație de lucru curată și 
ordonată Sistem integrat de 
management al cablurilor, cu suport 
cabluri inclus în bază.

Tehnologie anti-coliziune care 
detectează obstacolele
Oprește mișcarea dacă există un obiect 
care ar putea-o împiedica.

Birou cu înălțime reglabilă Levado™

Înălțime maximă:: 1257mm*

Înălțime minimă: 640mm* 

Argintiu: 9708601

Bază birou Levado™ Bază birou Levado™

Alb: 9747001

* Cu blat de birou de 25mm
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Ideal pentru utilizatori 
înalți. Posibilități generoase 
de reglare a înălțimii.

Alternare simplă între poziția 
sezut și cea în picioare. 
3 setări de înălțime care pot 
fi salvate și posibilitatea de a 
seta o notificare acustică.

Birou reglabil unic și dublu Cambio™
Pentru a încuraja mișcarea pe parcursul zilei de muncă. Soluții cu un raport optim calitate-preț pentru 
proiectarea unor configurații complete pentru birou.

Facilitează proiectarea 
Permite o proiectare ușoară 
a configurațiilor din spațiile 
de birouri complexe.

Opțiune rentabilă 
mai ieftină decât două 
birouri unice.

Cambio™ Dublu 
Toate avantajele biroului 
Cambio™ și de asemenea:

Bază extensibilă pentru a susține diferite dimensiuni 
de blaturi de birou. Montare ușoară cu șuruburi.
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Dimensiune (mm)/ 
Greutate (kg)

Alb Gri Arțar Stejar Nuc

1400 x 800 x 25 / 20.5 9870001 9870301 9870601 9870901 9871201

1600 x 800 x 25 / 23.5 9870101 9870401 9870701 9871001 9871301

1800 x 800 x 25 / 26.5 9870201 9870501 9870801 9871101 9871401

Înălțime maximă: 1305mm* 

Înălțime minimă: 645mm*

* Cu blat de birou de 25mm

Interval de reglare a înălțimii: : 645mm - 1305mm* 

Argintiu: 9694001

Cambio™ Desk 
(bază unică)

Cambio™ Bench 
(Bază dublă)

Argintiu: 9696001

Blaturi de birou
Pentru toate birourile Fellowes cu înălțime reglabilă
Din plăci aglomerate melaminate (MFC) provenite din surse sustenabile. 
Fixare cu cleme metalice.
Două orificii integrate pentru cabluri.
Trei formate și 5 culori disponibile.
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Stație Sit-Stand Lotus™ RT
O stație de lucru dinamică ca tine.
Un design unic care combină beneficiile unui braț de monitor cu cele ale unei 
stații sit-stand. Proiectată cu atenție față de colaborare și flexibilitate.

2019 Design Award & 2019 
Healthy Work

Products Award

2019 Innovative
Ergonomics Award

Premiile

e.
V.

Ergonomie Kompetenz Netzwerk

Ergonomiepreis
‚Innovative Ergonomie‘ 

2019

www.e-c-n.de
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Descoperă avantajele 
lucrului sit-stand. 
Datorită brațului articulat TriMotion, 
utilizatorii pot lucra în picioare, 
șezând, singuri sau în echipă, și 
pot adopta configurația corectă 
pentru diversele sarcini.

Reglare simplă.
Schimbați ușor poziția cu 
Tehnologia SmoothLift™.

Smooth Lift
T E C H N O L O G Y™

O stație de lucru curată și ordonată, mereu conectată.
Designul tip cascadă ajută la păstrarea la îndemână a 
tuturor accesoriilor esențiale și sprijină utilizarea tehnologiei 
grație accesului ușor la cablurile de încărcare.

Design ușor de recunoscut.
Suprafețe de lucru solide din lemn.
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Negru: 8081601

Lotus™ RT 
(Monitor dublu)

Lotus™ RT 
(Monitor unic)

Negru: 8081501

Alb: 8081801 Alb: 8081701

Instalare ușoară.
Se fixează în partea posterioară 
a biroului cu sistemul prevazut 
cu clema.

Fixează în siguranță monitorul și scade 
tensiunea asupra gâtului cu ajutorul 
brațului pentru monitor inclus.
Permite reglarea ecranului la înălțimea 
cea mai potrivită pentru utilizator.

Stație Sit-Stand Lotus™ RT

Testat de FIRA International pentru conformitatea cu cerințele privind ergonomia 
stabilite în legislația europeană în materie de sănătate și bunăstare: EN ISO 9241-5.

Reglare înălțime:
432mm până 
la platformă
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Pentru o stație de lucru mai curată 
cu tehnologia antibacteriană 
Microban încorporată în material
Conectivitate integrată.

Puteți încărca cu ușurință 
dispozitivele, cu ajutorul celor 2 
porturi USB și a stației de încărcare 
wireless pentru dispozitive Qi

Lotus™ DX
Toate caracteristicile 
brațului Lotus™ și în plus:

Stații Sit-Stand Lotus™ DX și Lotus™
Ușor de utilizat, ușor de reglat și proiectate pentru a fi la fel de flexibile ca tine.
Gama noastră premiată este soluția perfectă pentru a transforma un birou standard 
într-o stație de lucru activă.

Design cu caracter distinctiv.
Forma în cascadă, cu două suprafețe de 
lucru, permite sprijinirea documentelor 
sau accesoriilor esențiale de birou.

Pregătită pentru lucrul sit-stand. 
Se livreaza complet asamblată, nu are 
nevoie de montaj, pregătită pentru biroul dv.

Spațiu de lucru curat și ordonat.
Sistem integrat de 
management al cablurilor.
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Reglare simplă.
Schimbați ușor poziția cu 
Tehnologia SmoothLift™.

Smooth Lift
T E C H N O L O G Y™

Negru: 8081001

Lotus™ DX Lotus™

Negru: 0007901

Alb: 8081101 Alb: 0009901

Testat de FIRA International pentru conformitatea cu cerințele privind ergonomia 
stabilite în legislația europeană în materie de sănătate și bunăstare: EN ISO 9241-5.

2018 DX
Awards for Design

2017 Good
Design Award

2017 IDSA-Industrial
Designers Society of

America Award

PREMII

2017 GOOD DESIGN® 
Award Recipient

Reglare înălțime: 
442mm până 
la platformă
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Lotus™ LT Corsivo™

Este flexibilă și economisește spațiu cu cele două platforme mari 
pentru diverse obiecte și mecanismul ușor de folosit de ridicare cu 
pompă pneumatică.
Reglare înălțime:
de la 28 la 390 mm (366 mm în total)

Montare ușoară: e suficient să asamblați platforma pentru 
tastatură. Două platforme mari, spațioase și ridicare cu pompe 
pneumatice.
Reglare înălțime:
de la 28 la 390 mm (366 mm în total)

8215001 8091001

Stații de lucru Sit-Stand Lotus LT și Corsivo
Eficiente, flexibile și la un preț convenabil, pentru a transforma ușor orice birou într-un birou activ.

Platformă tastatură opțională
Montare ușoară
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Accesorii pentru Sit-Stand
Proiectate pentru a încuraja o postură corectă și pentru a vă îmbunătăți spațiul de lucru
O gamă completă de accesorii pentru stațiile de lucru sit-stand și pentru birourile cu 
înălțime reglabilă.

Ridică monitorul la înălțimea optimă pentru a preveni tensionarea gâtului și pentru a 
elibera spatiul pe birou. Pentru utilizare cu stațiile sit-stand, Lotus DX și Lotus LT.

Brațe pentru monitor Lotus™ ActiveFusion™ Covoraș
Sit-Stand

Ajută la prevenirea oboselii în timp ce 
lucrați în picioare, încurajând micile 
mișcări și favorizând deplasarea 
greutății corpului. Designul cu treaptă
încorporată încurajează stretchingul
pe durata zilei de muncă.

Stație de încărcare wireless
Rapido

Hub de încărcare wireless cu porturi USB ușor de 
accesat și încărcare Qi pentru dispozitivele care 
permit acest lucru.

8707101

9816001

8042901

Monitor Dublu Monitor Unic

8042801

CableZips™

Organizați în mod eficient cablurile și firele electrice pentru a 
elimina dezordinea și cablurile care atârnă.

9929801 9929901 99439
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BRAȚE MONITOR
Ridicați privirea la o înălțime comodă, cu ajutorul brațelor pentru monitor Fellowes. Brațele 
pentru monitor vă ajută să dobândiți o postură sănătoasă și să faceți ca spațiul de lucru să 
fie mai productiv. Permit deplasarea fără efort a monitorului la înălțimea și înclinația corecte, 
reducând tensiunea asupra spatelui, gâtului și ochilor.

Studiile demonstrează că utilizarea unui braț pentru mai multe monitoare poate crește cu 
până la 35% productivitatea. (Sursă: Utah University)
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Brațe pentru monitor Eppa™
Proiectate gândindu-ne la tine și la stilul tău de lucru.
Brațele pentru monitor Eppa™ au fost proiectate pentru a facilita poziționarea optimă a ecranului. 
Se deplasează cu o simplă atingere cu degetul și au un aspect elegant și minimalist care 
permite integrarea lor în orice tip de spațiu de lucru.

Minimalist și elegant.
Brațele pentru monitor 
Eppa™ combină 
ergonomia și designul.

Pentru o stație de lucru 
mereu ordonată.
Sistem integrat de 
management al cablurilor.

Deplasare ușoară cu o 
atingere cu degetul.
Perfect pentru birouri comune 
și muncă în echipă.

Perfect pentru orice 
tip de spațiu.
Trei culori diferite.
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Negru: 9683101

Eppa™ Braț pentru monitor unic dublu Eppa™ Braț pentru monitor dublu

Argintiu: 9683001

Alb: 9683201

Negru: 9683401

Argintiu: 9683301

Alb: 9683501

Eppa™ Kit de conversie din braț simplu în 

Negru: 9683601

Argintiu: 9683701

Alb: 9683801

Testat de FIRA International pentru conformitatea cu cerințele privind ergonomia stabilite în legislația europeană în materie de sănătate și 
bunăstare: EN ISO 9241-5.

Kitul de conversie Eppa 
transformă cu ușurință
un braț unic într-un braț 
dublu, pentru o soluție 
flexibilă și eficientă.
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Brațe pentru monitor Platinum Series
Descoperiți noile stiluri de a lucra.
Bucurați-vă de beneficiile unei posturi de lucru mai sănătoase și de o mai 
mare productivitate cu ajutorul brațelor pentru monitor Platinum Series.

Montare ușoară. 
Posibilitate de a alege 
între montajul cu 
clemă sau prin orificiul 
dedicat din birou. Conectivitate USB 3.0 integrată

Cu porturi de date și de încărcare 
pentru a facilita conectarea la 
dispozitivele electronice.

Ideale pentru birouri cu 
mai mulți utilizatori.
Deplasare ușoară a monitorului 
și muncă în echipă.

Pentru o stație de lucru ordonată.
Sistem integrat de management 
al cablurilor.
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Negru: 8043301

Braț pentru monitor unic dublu Braț pentru monitor 

Negru: 8042501

Braț monitor dublu vertical

Negru: 8043401

Braț monitor triplu

Negru: 8042601

Testat de FIRA International pentru conformitatea 
cu cerințele privind ergonomia stabilite în legislația 
europeană în materie de sănătate și bunăstare: EN ISO 
9241-5.

Negru: 8044101

Accesoriu suport pentru laptop
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GAMA HANA™
Hana oferă un aspect estetic sofisticat și funcții ergonomice care se pot integra în orice spațiu 
de lucru. O gamă cu performanțele și calitatea la care ar trebui să te aștepți de la un lider în 
sectorul soluțiilor pentru bunăstare și sănătate la birou.
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GAMA CLARITY™
Gama Clarity™ a fost proiectată pentru a se integra în orice spațiu de birouri, datorită liniilor 
sale elegante și materialului transparent. Produse cu design minimalist, funcționalitatea și 
versatilitatea la care trebuie să te aștepți de la o soluție ergonomică Fellowes..
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Suporturi retractabile pentru 
documente. Încurajează 
un flux de lucru logic și 
optimizează spațiul de lucru.

Porturi USB cu încărcare rapidă.
Pentru dispozitive mereu gata de utilizare. 
Porturi USB suplimentare de date 
prezente în partea posterioară, pentru 
dispozitive tip mouse și tastatură

Suporturi pentru monitor
Ajută la reducerea presiunii asupra gâtului.
Ridică ecranul la înălțimea ochilor până la nivelul natural al privirii, reducând 
durerile de gât, spate și umeri.

Reglare intuitivă a înălțimii.
Nu sunt necesare unelte.
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Clarity™ Suport de monitor 
reglabil, cu suport documente

Suport de monitor Hana™

Clarity™ Suport de monitor
reglabil

Clarity™ Suport de monitor cu 
înălțime fixă

Negru: 8060501

Alb: 8064201

Transparent: 9731201 Transparent: 9731101 Transparent: 9731001

Bază elegantă din metal
și suprafețe din lemn.

Testat de FIRA International pentru conformitatea cu cerințele privind ergonomia stabilite în legislația europeană în materie de sănătate și 
bunăstare: EN ISO 9241-5.
Solo per gamma Clarity. Serie Hana in attesa di approvazione.
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Deplasarea ușoară cu o atingere cu degetul.
Cu rotație de 90° a platformei

Porturi USB cu încărcare rapidă
Pentru dispozitive mereu gata de utilizare. 
Porturi USB suplimentare de date sunt prezente 
în partea posterioară, pentru conectarea 
dispozitivelor de tip mouse și tastatură.

Suporturi pentru Laptop
Ajută la reducerea tensiunii asupra gâtului.
Suportul ridică ecranul laptopului la nivelul ochilor, reducând riscul de 
dureri de gât, spate și umeri.

Suport de documente încorporat.
Orientabil atât pe verticală cât și pe orizontală.
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Stație pentru laptop Professional 
SeriesSuport de laptop Hana™ Suport de laptop Clarity™

Negru: 8064301

Alb: 8064401

Negru: 8024602 Transparent: 9731401

Bază elegantă din metal și
finisaj din lemn.

Design robust și reglare intuitivă. Design minimalist și material acrilic
transparent de înaltă calitate.

Testat de FIRA International pentru conformitatea cu cerințele privind ergonomia stabilite în legislația europeană în materie de sănătate și 
bunăstare: EN ISO 9241-5.
Solo per supporti Professional Series e Clarity. Supporto Hana in attesa di approvazione.

Recomandare: Utilizați întotdeauna un mouse și o tastatură externe.

Produs care a primit premiul Ergonomics 
Excellence de la FIRA International.
Premiul se acordă produselor superioare 
din punct de vedere ergonomic, 
capabile să îmbunătățească eficiența, 
productivitatea și bunăstarea utilizatorilor.
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Reglare ușoară a înclinației.
Permite reglarea suportului 
în poziția preferată.

Zonă de scris intuitivă. 
Platforma glisează înainte 
mărind spațiul de pe birou și 
descoperind un compartiment 
ascuns pentru depozitare 
obiecte, dotat cu acces pentru 
încărcarea dispozitivelor.

Suporturi de documente și de scris
Ajută la reducerea mișcărilor gâtului care nu sunt necesare, 
micșorând riscurile de afecțiuni pe termen lung.
Permit utilizatorului să scrie și să citească confortabil, adăugând de 
asemenea o zonă ergonomică pentru scris.
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Supporto scrittura / Documenti

Easy Glide™
Suport de scris/Documente

Realizat din metal rezistent, cu finisaj satinat

Hana™
Suport de scris / Documente

Design minimalist și material acrilic de 
înaltă calitate.

Clarity™
Suport documente

Negru: 8055701

Alb: 8065801

Negru: 8210001
Transparent: 
9731301

Testat de FIRA International pentru conformitatea cu cerințele privind ergonomia stabilite în legislația europeană în materie de sănătate și 
bunăstare: EN ISO 9241-5.
Solo per supporti Easy Glide e Clarity. Supporto Hana in attesa di approvazione.

Poziția ideală este între monitor/laptop și tastatură, pentru a 
favoriza o postură sănătoasă și un flux de lucru logic.
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Suporturi pentru spate și picioare
Suporturile pentru picioare sunt proiectate pentru a vă îmbunătăți postura 
atunci când stați așezați. Permit ținerea picioarelor în poziția corectă și relaxarea 
mușchilor, evitând tensionarea acestora și îmbunătățind în același timp 
circulația sângelui.

Suporturile pentru spate previn durerile și îmbunătățesc postura, facilitând o 
aliniere corectă a coloanei vertebrale în poziție sezut.

Ajută la menținerea unei 
poziții corecte.
Flexibilitate sporită de adaptare datorită 
diferitelor niveluri de reglare a înălțimii.
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Tri-Tachment™
Asigură stabilitatea, fixând 
bine suportul de spătar.

Protecție antibacteriană. 
Combate proliferarea bacteriilor 
periculoase pe durata de 
viață utilă a produsului.

Încurajează mișcarea.
Platforma flexibilă permite mișcări 
nelimitate și micro-mișcările platformei.
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Negru: 8055201 Alb: 8055801 Negru: 8064101

Negru: 8067001 Negru: 8035001

Negru: 8041801Negru: 8026401

Încurajează mișcarea. Reglare simplă a înălțimii cu
mâinile libere.

Reglabil pe înălțime cu sistem tip foarfecă și mișcări oscilatorii 
intuitive.

Cu protecție antibacteriană Microban pentru a păstra igiena și 
curățenia timp îndelungat.

Suport pentru picioare Hana™

Suport pentru picioare Ultimate Professional Series Suport pentru picioare cu Microban Professional Series

Din oțel rezistent

Suport pentru picioare Heavy Duty Professional Series

Suport elegant din plasă.

Suport pentru spate Back Angel™

Pentru un suport complet din spumă moale.

Suport pentru spate Ultimate Professional Series

Suport pentru picioare

Suporturi pentru spate
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Recomandare: asigurați-vă că adâncimea șezutului este suficientă 
pentru a sprijini coapsele fără a afecta îndoirea genunchiului.
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Suporturi ergonomice pentru 
încheietura mâinii și mouse
Suporturile pentru încheieturi vă pot ajuta să vă mențineți încheieturile într-o 
poziție neutră atât în timp ce tastați cât și atunci când utilizați mouse-ul, 
făcând astfel încât palma să se sprijine pe ele.

Un mouse vertical este esențial pentru a încuraja o utilizare ergonomică a 
dispozitivului de indicare. Încheietura mâinii va rămâne într-o poziție naturală, 
reducând tensiunea și disconfortul.

Simple și elegante.
Piele naturală și cusături în relief.
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Protecție antibacteriană. 
Combate proliferarea bacteriilor 
periculoase pe durata de 
viață utilă a produsului.

Design pentru uz ambidextru.
Perfect pentru utilizarea pe birouri 
comune, unde mai multe persoane 
utilizează același dispozitiv; 
poate fi folosit atat de dreptaci, 
cat si de stangaci. Făcând un clic 
pe butonul în formă de papion, 
se poate modifica setarea. Canalul Health-V brevetat reduce

presiunea asupra încheieturii și ajută la 
prevenirea sindromului de tunel carpian.
Suporturile noastre pentru încheieturi 
Health-V™ incurajeaza pozitia si 
miscarile naturale in timpul utilizării 
tastaturii sau mouse-ului.
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Dimensiune Mărime Cu cablu Wireless

< 16cm Small 9894801 9894901

16 - 18cm Medium 9894601 9894701

> 18cm Large 9894401 9894501

Trei dimensiuni disponibile
Măsurați-vă mâna începând de la prima 
cută a încheieturii până la vârful degetului 
mijlociu.

Încurajează o poziție mai ergonomică, la fel ca o strângere de mână, 
pentru a evita tensionarea încheieturii. Datorită formei curbate, 
poate fi manevrat fără să trebuiască să încordați mâna. Protecția 
anti-microbiană BioCote îl păstrează proaspăt și curat mult timp.

Mouse-ul Penguin®

Recomandare: asigurați-vă că antebrațele sunt în poziție orizontală și încheieturile în poziție neutră.
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Suporturi pentru încheieturi Crystals GelSuporturi pentru încheieturi Hana™

Suport pentru încheieturi PlushTouch™Suport pentru încheieturi Health-V™ din material 
textil

Super moi, cu suprafață din piele naturală 
și pernuță din spumă cu memorie.

Gelul moale, lavabil și transparent, 
oferă suport și confort.

Spuma cu memorie 
garantează o postură 
ergonomică corectă a mâinii și 
a încheieturilor

Tehnologia inovatoare 
FoamFusion™ garantează 
confortul și starea de bine

Negru: 8055501

Mousepad cu suport 
pentru încheietură

Suport pentru încheieturi 
pentru tastatură

Negru: 8055601

Grigio: 8066501 Grigio: 8065001 

Negru: 9112101

Mousepad cu 
suport 

pentru încheietură

Suport pentru 
încheieturi pentru 

tastatură

Negru: 9112201

Albastru: 9114120 Albastru: 9113709

Suport pentru 
încheieturi  

Flex

Negru: 9112301

Albastru: 91177-72

Negru: 9252003

Mousepad cu suport 
pentru încheietură

Suport pentru încheieturi 
pentru tastatură

Negru: 9252103

Albastru: 9287302 Albastru: 9287402

Negru: 9181201

Mousepad cu 
suport 

pentru încheietură

Suport pentru 
încheieturi pentru 

tastatură

Negru: 9182801

Mousepad cu suport 
glisant

Negru: 9180301
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UN EXEMPLU DE SUCCES

Contextul
Officine Grandi Riparazioni (OGR) din 
Torino este o veche construcție industrială 
transformată din vechi atelier de reparații 
trenuri în atelier de idei. Zona OFFICINE 
SUD, de peste 9.000 mp, este un hub de 
creativitate cooperativă și un incubator de idei 
noi și găzduiește start-up-uri, industrii creative 
și smart data. Este proiectat pentru a fi un 
spațiu flexibil și pentru a găzdui prin rotație 
constantă diferite companii.

De ce Fellowes?
Datorită propunerii noastre de valoare cu o 
viziune 360° si o abordare care integrează 
bunăstarea și sănătatea la birou, coroborata 
cu oferta de instalare completă a tuturor 
stațiilor de lucru și a suportului 24/7 în 
materie de proiectare.
Am sprijinit amenajarea în toate detaliile 
sale: produse, montare, proiectare tehnică, 
garanție, certificate de calitate, flexibilitate, 
respectare a termenelor, serviciul de asistență 
clienți.

OFFICINE GRANDI 
RIPARAZIONI ITALIA

Iată un exemplu de implicare din partea noastră într-un proiect de mari dimensiuni:
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Soluția noastră pentru a munci 
sănătos:

500 de birouri cu înălțime 
reglabilă Levado și nenumărate 
accesorii complementare.
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Din 1917, dezvoltăm la nivel mondial soluții 
pentru a lucra în mod sănătos și a fi productivi

SUNTEM PREZENȚI 
LA NIVEL GLOBAL

Pentru mai multe detalii și alte sugestii cu privire la soluțiile Fellowes pentru bunăstare și productivi-
tate la locul de muncă, vizitați www.fellowes.com
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Descărcați fișierele cu produsele noastre de pe 
pCon catalog și Archiproducts.
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Cod Descriere FIRA Înălțime* Lățime Setare Suport 
cabluri

Capacitate 
greutate

Viteză de 
deplasare

Număr 
motoare?

Detectare 
coliziuni Timer Setări 

memorie Garanție Cod RAL Pagina

9708601 
(Argintiu)
9747001 (Alb)

Levado™

Bază birou cu 
înălțime reglabilă

3
640 – 

1257mm
1100 - 

1900mm 
90 secunde Cleme Versa 
Top™ Picioare SwiftLok™ 3 100kg 36mm/sec 2 3 4

Structura 15 ani Partea 
electrică 7 ani Blat de 

lucru 10 ani

Gri - RAL 9022 Pearl Light 
Grey Semi Matt 

6

9694001
Cambio™ Bază 
birou cu înălțime 
reglabilă

645 – 
1305mm 

1001 - 
1699mm 

100kg 38mm/sec 2 3 3 3
Structura 15 ani Partea 
electrică 7 ani Blat de 

lucru 10 ani

Gri - RAL 9022 Pearl Light 
Grey Semi Matt

10

9696001

Cambio™  Bază 
pentru birou 
dublu cu înălțime 
reglabilă

645 – 
1305mm 

1001 - 
1699mm 

100kg 38mm/sec 4 3 3 3
Structura 15 ani Partea 
electrică 7 ani Blat de 

lucru 10 ani

Gri - RAL 9022 Pearl Light 
Grey Semi Matt

10

Birouri cu înălțime reglabilă:

Cod Descriere FIRA Mecanism 
de ridicare

Reglare 
tensiune

Alte caracteris
tici

Brațe pentru 
monitor 

compatibile

Greutate 
maximă 

suportată

Reglare 
înălțime 

(min - max)
Culori Asamblare Management 

cabluri

Dimensiune 
platformă 
superioară

Dimensiune 
platformă 
tastatură

Garanție Cod RAL Pagina

8081001 (Nero)
8081101 (Alb)

Lotus™ DX 
Sit- Stand 
Workstation

3 3
conectivitate 

USB Încărcare 
wireless

Braț unic/
dublu 

Lotus™ 
opțional

15.88kg
432mm (10 
– 442mm)

Negru & 
Alb Fără unelte

Premium
806 x 

207mm 
832 x 309mm 5 ani

Alb - Pantone 
P179-1 U

Negru - RAL 9004
Signal Black Semi 

Matt

16

8081601 (nero doppio)
8081801 (bianco doppio)
8081501 (nero sing)
8081701 (bianco sing)

Lotus™ RT 
Sit-Stand 
Workstation

3 3
Mișcare 

rotatorie a 
brațului

Braț unic/
dublu 

Lotus™ 
inclus

15.88kg
419mm (12 - 

432mm)
Negru & 

Alb
Minimă Premium

720 x 
210mm

738 x 267mm 5 ani

Alb – RAL 9003 
Signal White Semi 

Matt
Negru – RAL9004
Signal Black Semi 

Matt

12

0007901 (Nero)
0009901 (Alb)

Lotus™ 
Sit-Stand 
Workstation

3 3

Canal pentru 
dispozitive 

și design tip 
cascadă

Braț unic/
dublu 

Lotus™ 
opțional

15.88kg 432mm
Negru & 

Alb Fără unelte
Premium

806 x 
207mm 

832 x 309mm 5 ani

Alb - Pantone 
P179-1 U

Negru - RAL 9004
Signal Black Semi 

Matt

16

8215001
Lotus™ LT Sit-
Stand 
Workstation

7
Pompă 

pneumatică 7
Canal pentru 
dispozitive

Braț unic/
dublu 

Lotus™ 
opțional

17kg
366mm (28 
– 394mm)

Negru  
Fără unelte

Basic
800 x 

381mm 
800 x 273mm 3 ani

RAL 9004 Signal 
Black Semi Matt

18

8091001
Corsivo™ Sit-
Stand 
Workstation

7
Pompă 

pneumatică 7
Canal pentru 
dispozitive 7 17kg

366mm (28 
– 394mm)

Negru Minimă Basic
800 x 

400mm
795 x 300mm 3 ani

RAL 9004 Signal 
Black Semi Matt

18

Stație Sit-Stand:

FIȘE TEHNICE PRODUSE
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Cod Descriere FIRA Înălțime* Lățime Setare Suport 
cabluri

Capacitate 
greutate

Viteză de 
deplasare

Număr 
motoare?

Detectare 
coliziuni Timer Setări 

memorie Garanție Cod RAL Pagina

9708601 
(Argintiu)
9747001 (Alb)

Levado™

Bază birou cu 
înălțime reglabilă

3
640 – 

1257mm
1100 - 

1900mm 
90 secunde Cleme Versa 
Top™ Picioare SwiftLok™ 3 100kg 36mm/sec 2 3 4

Structura 15 ani Partea 
electrică 7 ani Blat de 

lucru 10 ani

Gri - RAL 9022 Pearl Light 
Grey Semi Matt 

6

9694001
Cambio™ Bază 
birou cu înălțime 
reglabilă

645 – 
1305mm 

1001 - 
1699mm 

100kg 38mm/sec 2 3 3 3
Structura 15 ani Partea 
electrică 7 ani Blat de 

lucru 10 ani

Gri - RAL 9022 Pearl Light 
Grey Semi Matt

10

9696001

Cambio™  Bază 
pentru birou 
dublu cu înălțime 
reglabilă

645 – 
1305mm 

1001 - 
1699mm 

100kg 38mm/sec 4 3 3 3
Structura 15 ani Partea 
electrică 7 ani Blat de 

lucru 10 ani

Gri - RAL 9022 Pearl Light 
Grey Semi Matt

10

Cod Descriere FIRA Mecanism 
de ridicare

Reglare 
tensiune

Alte caracteris
tici

Brațe pentru 
monitor 

compatibile

Greutate 
maximă 

suportată

Reglare 
înălțime 

(min - max)
Culori Asamblare Management 

cabluri

Dimensiune 
platformă 
superioară

Dimensiune 
platformă 
tastatură

Garanție Cod RAL Pagina

8081001 (Nero)
8081101 (Alb)

Lotus™ DX 
Sit- Stand 
Workstation

3 3
conectivitate 

USB Încărcare 
wireless

Braț unic/
dublu 

Lotus™ 
opțional

15.88kg
432mm (10 
– 442mm)

Negru & 
Alb Fără unelte

Premium
806 x 

207mm 
832 x 309mm 5 ani

Alb - Pantone 
P179-1 U

Negru - RAL 9004
Signal Black Semi 

Matt

16

8081601 (nero doppio)
8081801 (bianco doppio)
8081501 (nero sing)
8081701 (bianco sing)

Lotus™ RT 
Sit-Stand 
Workstation

3 3
Mișcare 

rotatorie a 
brațului

Braț unic/
dublu 

Lotus™ 
inclus

15.88kg
419mm (12 - 

432mm)
Negru & 

Alb
Minimă Premium

720 x 
210mm

738 x 267mm 5 ani

Alb – RAL 9003 
Signal White Semi 

Matt
Negru – RAL9004
Signal Black Semi 

Matt

12

0007901 (Nero)
0009901 (Alb)

Lotus™ 
Sit-Stand 
Workstation

3 3

Canal pentru 
dispozitive 

și design tip 
cascadă

Braț unic/
dublu 

Lotus™ 
opțional

15.88kg 432mm
Negru & 

Alb Fără unelte
Premium

806 x 
207mm 

832 x 309mm 5 ani

Alb - Pantone 
P179-1 U

Negru - RAL 9004
Signal Black Semi 

Matt

16

8215001
Lotus™ LT Sit-
Stand 
Workstation

7
Pompă 

pneumatică 7
Canal pentru 
dispozitive

Braț unic/
dublu 

Lotus™ 
opțional

17kg
366mm (28 
– 394mm)

Negru  
Fără unelte

Basic
800 x 

381mm 
800 x 273mm 3 ani

RAL 9004 Signal 
Black Semi Matt

18

8091001
Corsivo™ Sit-
Stand 
Workstation

7
Pompă 

pneumatică 7
Canal pentru 
dispozitive 7 17kg

366mm (28 
– 394mm)

Negru Minimă Basic
800 x 

400mm
795 x 300mm 3 ani

RAL 9004 Signal 
Black Semi Matt

18

Stație Sit-Stand:
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Cod Descriere FIRA N° reglaje înălțime Înălțimi Greutate max. 
suportată

Dimensiune 
platformă Caracteristici Pagina

8060501 / 8064201 Hana™ Suport monitor în curs 3 10.2 / 12.7/15.3cm 18kg 402x194mm Conectivitate USB 28

9731201
Clarity™ Suport monitor reglabil cu suport 
documente 3 5 100/115/130/145/160mm 15kg 265x197mm Suport de documente integrat 28

9731101 Clarity™ Suport monitor reglabil 3 5 70/85/100/115/130mm 10kgs 310x205mm Compartiment port-obiecte 28

9731001 Clarity™ Suport monitor 3 - 110mm 6.5kgs 228x228mm Spațiu pentru a ascunde tastatura 28

Suporturi pentru monitor:

Cod Descriere FIRA Dimensiune 
max. ecran

Greutate 
maximă pe braț

Deplas-
are USB

Man-
agement 
cabluri

Rotație Pivotare Înclinație Reglare 
înălțime

Extensie 
maximă

Grosime 
birou VESA

VESA cu
eliberare 

rapidă
Garanție Cod RAL Pagina

9683101 (unic)
9683001 (unic)
9683201 (unic)
9683401 (dublu)
9683301 (dublu)
9683501 (dublu)
9683601 (kit)
9683701 (kit)
9683801 (kit)

Eppa™ Braț 
monitor unic
- dublu - kit 3 39”  8kg

Pompă 
pneu-
matică

7 3 360° 180° +/-90°
da 140 a 
406mm

538mm
da 10 a 
85mm

75 e 
100

Fixare 
rapidă

5 ani

Silver - 9023 
Pearl light grey 

semi matt 
Alb - 9016 - 
Traffic white 
semi matt 

Nero - 9017 
Traffic black 
semi matt

22

8043301 (unic)
8042501 (dublu)

Platinum Series 
Brațe monitor 
unic - dublu

3 32” 8kg
Molla a 

gas
2 porturi
3.0 0,5A 3 360° 180° +/-45°

da 135 a 
415mm

505mm
da 10 a 
85mm

75 e 
100

Parțial 3 ani
Nero - 9017 
Traffic black 
semi matt

24

8042601
Platinum Series 
Braț monitor 
triplu

3 27” 7kg 
Molla a 

gas
2 porturi
3.0 0,5A 3 360° 180° +/-45°

da 155 a 
435mm

705mm
da 10 a 
85mm

75 e 
100

Parțial 3 ani
Nero - 9017 
Traffic black 
semi matt

24

8043401
Platinum Series 
Braț monitor 
dublu vertical

3 32'' 8kg
Molla a 

gas
2 porturi
3.0 0,5A 3 360° 180° +/-45°

da 90 a 
710mm

520mm
da 10 a 
85mm

75 e 
100

Parțial 3 ani
Nero - 9017 
Traffic black 
semi matt

24

Brațe monitor:

FIȘE TEHNICE PRODUSE

Cod Descriere FIRA Dimensiune 
max. laptop

Greutate 
max. 

suportată
N° reglaje înălțime Interval înălțime Înclinație max. Porturi USB Suport documente 

inclus Pagina

8064301 / 8064401 Hana™ Suport laptop în curs 17” 4.5kg nelimitate 102-406mm 0 - 45° 3 30

8024602 Professional Series Laptop Workstation 3 17” 6.8kg 9 4.1 - 25.8cm 0 - 65° 3 3 30

9731401 Clarity™ Suport laptop 3 15” 6kgs 5 134 - 204mm 24 - 47° 30

Suporturi pentru laptop:
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Cod Descriere FIRA N° reglaje înălțime Înălțimi Greutate max. 
suportată

Dimensiune 
platformă Caracteristici Pagina

8060501 / 8064201 Hana™ Suport monitor în curs 3 10.2 / 12.7/15.3cm 18kg 402x194mm Conectivitate USB 28

9731201
Clarity™ Suport monitor reglabil cu suport 
documente 3 5 100/115/130/145/160mm 15kg 265x197mm Suport de documente integrat 28

9731101 Clarity™ Suport monitor reglabil 3 5 70/85/100/115/130mm 10kgs 310x205mm Compartiment port-obiecte 28

9731001 Clarity™ Suport monitor 3 - 110mm 6.5kgs 228x228mm Spațiu pentru a ascunde tastatura 28

Cod Descriere FIRA Dimensiune 
max. ecran

Greutate 
maximă pe braț

Deplas-
are USB

Man-
agement 
cabluri

Rotație Pivotare Înclinație Reglare 
înălțime

Extensie 
maximă

Grosime 
birou VESA

VESA cu
eliberare 

rapidă
Garanție Cod RAL Pagina

9683101 (unic)
9683001 (unic)
9683201 (unic)
9683401 (dublu)
9683301 (dublu)
9683501 (dublu)
9683601 (kit)
9683701 (kit)
9683801 (kit)

Eppa™ Braț 
monitor unic
- dublu - kit 3 39”  8kg

Pompă 
pneu-
matică

7 3 360° 180° +/-90°
da 140 a 
406mm

538mm
da 10 a 
85mm

75 e 
100

Fixare 
rapidă

5 ani

Silver - 9023 
Pearl light grey 

semi matt 
Alb - 9016 - 
Traffic white 
semi matt 

Nero - 9017 
Traffic black 
semi matt

22

8043301 (unic)
8042501 (dublu)

Platinum Series 
Brațe monitor 
unic - dublu

3 32” 8kg
Molla a 

gas
2 porturi
3.0 0,5A 3 360° 180° +/-45°

da 135 a 
415mm

505mm
da 10 a 
85mm

75 e 
100

Parțial 3 ani
Nero - 9017 
Traffic black 
semi matt

24

8042601
Platinum Series 
Braț monitor 
triplu

3 27” 7kg 
Molla a 

gas
2 porturi
3.0 0,5A 3 360° 180° +/-45°

da 155 a 
435mm

705mm
da 10 a 
85mm

75 e 
100

Parțial 3 ani
Nero - 9017 
Traffic black 
semi matt

24

8043401
Platinum Series 
Braț monitor 
dublu vertical

3 32'' 8kg
Molla a 

gas
2 porturi
3.0 0,5A 3 360° 180° +/-45°

da 90 a 
710mm

520mm
da 10 a 
85mm

75 e 
100

Parțial 3 ani
Nero - 9017 
Traffic black 
semi matt

24

Cod Descriere FIRA Dimensiune 
max. laptop

Greutate 
max. 

suportată
N° reglaje înălțime Interval înălțime Înclinație max. Porturi USB Suport documente 

inclus Pagina

8064301 / 8064401 Hana™ Suport laptop în curs 17” 4.5kg nelimitate 102-406mm 0 - 45° 3 30

8024602 Professional Series Laptop Workstation 3 17” 6.8kg 9 4.1 - 25.8cm 0 - 65° 3 3 30

9731401 Clarity™ Suport laptop 3 15” 6kgs 5 134 - 204mm 24 - 47° 30
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Cod Descriere FIRA Platformă 
(cm)

N° reglaje 
înălțime Înălțimi (cm)

Reglare 
cu mâinile 

libere

Înclinație 
maximă

Antider-
apant

Suprafață 
pentru masaj Mișcare Caracteristici Pagina

8055201 / 8055801 Hana™ Suport pentru picioare în curs 35 x 45 2 12 – 17.5 3 +/-5° 3 3
Mișcare nelimitată în intervalul 

stabilit & micro mișcări ale 
platformei

34

8064101
Professional Series Suport 
pentru picioare Heavy Duty 3 56 x 35 3 10.5/12/13.5 până la 25° 3 3 Oțel rezistent 34

8067001
Professional Series Suport 
pentru picioare Ultimate 3 45.09 x 33.66 3 10/13.5/16.5 Parțial până la 30° 3 3 3 Reglare ușoară 34

8035001
Professional Series Suport 
pentru picioare Microban 3 44.5 x 33.4 3 10.8/12.7/14.6 Parțial până la 30° 3 3 3 Microban 34

Suport pentru picioare:

Cod Descriere FIRA Curea reglabilă Suport pentru spate complet Caracteristici Material Pagina

8026401 Back Angel™ Suport pentru spate 3 3 3 Aripi independente Material textil 34

8041801
Professional Series Suport pentru spate 
Ultimate 3 3 3 Tehnologie Tri-Tachment Material textil și spumă 34

Suport pentru spate:

Cod Descriere FIRA Health-V™ Microban Material Pagina

8055501/8066501
8055601/8065001

Hana™ Suporturi pentru încheieturi în curs Memory Foam și piele naturală 41

9252003/9287302
9252103/9287402

PlushTouch™ Suporturi pentru 
încheieturi 3 3 3 Foam Fusion™ 41

9181201/9182801/9180301
Health-V Suporturi pentru 
încheieturi 3 3 3 Spumă și material textil 41

9112101/9114120
9112201/9113709
9112301/91177-72

Crystal™ Gel Suporturi pentru 
încheieturi

Gel 41

Mousepad și suporturi pentru încheieturi:

Cod Descriere FIRA Greutate max. 
suportată N° reglaje înălțime Înălțimi Înclinații Format 

hârtie
Riglă de 
ghidaj Caracteristici Pagina

8055701 / 8065801 Hana™ Suport documente/scris în curs 5kg 5 11.6/13.4/16.2/18.8/21.4cm 8/14/20/26/32cm A3 & A4 3
Compartiment 
ascuns pentru 

obiecte
32

8210001 Easy Glide™ Suport documente/scris 3 5kg 6 11.8/14.8/17.6/20.4/23/25.3cm 7/13.5/19/25.4/31.4/37.5cm A3 & A4
Compartiment 
ascuns pentru 

obiecte
32

9731301 Clarity™ Suport documente în curs 6kg 6 160/175/190/205/220/235mm 17 -  39cm A3 & A4 32

Suporturi de documente și de scris:

FIȘE TEHNICE PRODUSE
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Cod Descriere FIRA Platformă 
(cm)

N° reglaje 
înălțime Înălțimi (cm)

Reglare 
cu mâinile 

libere

Înclinație 
maximă

Antider-
apant

Suprafață 
pentru masaj Mișcare Caracteristici Pagina

8055201 / 8055801 Hana™ Suport pentru picioare în curs 35 x 45 2 12 – 17.5 3 +/-5° 3 3
Mișcare nelimitată în intervalul 

stabilit & micro mișcări ale 
platformei

34

8064101
Professional Series Suport 
pentru picioare Heavy Duty 3 56 x 35 3 10.5/12/13.5 până la 25° 3 3 Oțel rezistent 34

8067001
Professional Series Suport 
pentru picioare Ultimate 3 45.09 x 33.66 3 10/13.5/16.5 Parțial până la 30° 3 3 3 Reglare ușoară 34

8035001
Professional Series Suport 
pentru picioare Microban 3 44.5 x 33.4 3 10.8/12.7/14.6 Parțial până la 30° 3 3 3 Microban 34

Cod Descriere FIRA Curea reglabilă Suport pentru spate complet Caracteristici Material Pagina

8026401 Back Angel™ Suport pentru spate 3 3 3 Aripi independente Material textil 34

8041801
Professional Series Suport pentru spate 
Ultimate 3 3 3 Tehnologie Tri-Tachment Material textil și spumă 34

Cod Descriere FIRA Health-V™ Microban Material Pagina

8055501/8066501
8055601/8065001

Hana™ Suporturi pentru încheieturi în curs Memory Foam și piele naturală 41

9252003/9287302
9252103/9287402

PlushTouch™ Suporturi pentru 
încheieturi 3 3 3 Foam Fusion™ 41

9181201/9182801/9180301
Health-V Suporturi pentru 
încheieturi 3 3 3 Spumă și material textil 41

9112101/9114120
9112201/9113709
9112301/91177-72

Crystal™ Gel Suporturi pentru 
încheieturi

Gel 41

Cod Descriere FIRA Greutate max. 
suportată N° reglaje înălțime Înălțimi Înclinații Format 

hârtie
Riglă de 
ghidaj Caracteristici Pagina

8055701 / 8065801 Hana™ Suport documente/scris în curs 5kg 5 11.6/13.4/16.2/18.8/21.4cm 8/14/20/26/32cm A3 & A4 3
Compartiment 
ascuns pentru 

obiecte
32

8210001 Easy Glide™ Suport documente/scris 3 5kg 6 11.8/14.8/17.6/20.4/23/25.3cm 7/13.5/19/25.4/31.4/37.5cm A3 & A4
Compartiment 
ascuns pentru 

obiecte
32

9731301 Clarity™ Suport documente în curs 6kg 6 160/175/190/205/220/235mm 17 -  39cm A3 & A4 32
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