
Uchwyty do 
monitorów i  
komputerów



Uchwyt do monitora

• To produkt ergonomiczny usprawniający pracę, którego 
zastosowanie jest szczególnie doceniane w branży biurowej.

• Regularne stosowanie ramienia do monitora wpływa 
korzystnie na ograniczenie skutków ubocznych w siedzącym 
trybie pracy.

• Prawidłowo ustawiony kąt monitora dostosowany do 
użytkownika, to podstawa przy wielogodzinnej pracy na 
komputerze.

• Stylowy wygląd i funkcjonalność stają się wizytówką firmy.

Oferujemy różnego typu uchwyty, które z łatwością dopasują się 
do indywidualnych potrzeb. 



ERGOTRON MXV Desk Mount Monitor

Elegancka i lekka MXV ma nowoczesną 
konstrukcję w kształcie litery V ze 
sprawdzoną inżynierią, aby stworzyć 
stabilną, ale elastyczną platformę dla 
Twojego monitora. Ten model zawiera zacisk 
typu c pod mocowaniem, który zapewnia 
czystszy wygląd i wymaga mniej miejsca do 
zamocowania pod krawędzią powierzchni 
biurka.

Dzięki smukłemu profilowi MXV oferuje 33 cm 
zintegrowaną regulację wysokości, 
zintegrowaną regulację nachylenia i nie tylko 
— wszystko na wygodnej obrotowej 
podstawie. Regulacja ramienia pomaga 
zwiększyć komfort użytkowania, a 
ekskluzywne wykończenie w nowoczesnym 
stylu

ERGOTRON LX Desk Dual

Niskoprofilowa poprzeczka monitora 

wykorzystuje niewielki zakres ruchu, aby 

zapewnić Ci miejsce na biurku. Odzyskaj 

przestrzeń pełną możliwości, składając 

ramiona i odsuwając je na bok podczas tak 

potrzebnej przerwy na ekranie.

• Wygodne dopasowanie- Przesuwa dwa 

monitory jednym łatwym ruchem

• Podwójne przeznaczenie - Obsługuje dwa 

ekrany o przekątnej do 25 cali

• Maksymalizacja przestrzeni- Dostosowuje 

monitory w kompaktowym zakresie ruchu 

zostawiając więcej miejsca na biurku

• Elegancka konstrukcja i wysokiej jakości 

wzornictwo - Zbudowany z myślą o latach 

użytkowania, przechodząc test ruchu w 

cyklu 10 000 powtórzeń



HUMANSCALE M2.1

M2.1 część rewolucyjnej nowej linii ramienia 
monitora Humanscale, natychmiast poprawia 
komfort, zdrowie i produktywność w każdym 
miejscu pracy. W pełni kompatybilny z 
tradycyjnymi biurkami i stacjami roboczymi 
typu sit/stand, M2.1 spełnia różnorodne 
wymagania konfiguracyjne dla lżejszych 
monitorów do 7 kg.

Wyposażony w innowacje, takie jak 
opatentowana przez Humanscale technologia 
sprężyn z kompensacją ciężaru i funkcja 
Smart Stop, M2.1 umożliwia personalizację i 
elastyczność niezbędną w dzisiejszych 
dynamicznie zmieniających się miejscach 
pracy.

HUMANSCALE M8.1

M8.1 spełnia różnorodne wymagania 
konfiguracyjne dla dwóch monitorów 
jednocześnie – dwóch monitorów o 
wadze do 5,44 kg każdy. 

Wyposażony w innowacyjną 
opatentowaną przez Humanscale
technologię sprężyn z kompensacją wagi 
i funkcją Smart Stop, M8.1 umożliwia 
personalizację i elastyczność niezbędną 
w dzisiejszych zmieniających się 
miejscach pracy.



HUMANSCALE M2

Humanscale M2 uchwyt do  monitorów  
definiuje wysoko wydajne ramiona monitora, 
zapewniając wszystkie zalety tradycyjnego 
dynamicznego ramienia monitora - ale bez 
znanych ograniczeń. Uchwyty monitora 
prądowego używają dużego, podatnego na 
błędy cylindra gazowego, który podtrzymuje 
ciężar monitora. Zamiast tego Humanscale
M2  wykorzystuje innowacyjną sprężynę 
mechaniczną, aby zapewnić wyjątkową 
wydajność i trwałość dzięki lekkiej, 
ultracienkiej konstrukcji.

Flo

Wykonane i zaprojektowane przez Colebrook Bosson
Saunders ramię do monitora z uchwytem do blatu 
biurka.

Płynny, dynamiczny ruch ramienia FLO pozwala 
dostosować położenie jednego lub większej liczby 
ekranów przy minimalnym wysiłku i maksymalnej 
precyzji. Utrzymuj ekran dokładnie tam, gdzie jest to 
potrzebne, bez poświęcenie czasu na przykręcania, 
odkręcanie itp.. Opatentowana technologia daje duży 
zakres ruchu i szybkiej, intuicyjnej kontroli za 
dotknięciem palca.

Specyfikacja techniczna:

Waga monitora – 3 – 9 kilogramów

Płynna regulacja napięcia sprężyny do wagi monitora

System mocowania monitora do ramienia VESA 75 i 
VESA 100

Możliwość obracania monitora o 180 stopni.



DATAFLEX VIEWMASTER 57.182

Niezwykle duży zasięg i dynamiczna 
regulacja wysokości z wyczuciem 
palców ułatwiają znalezienie optymalnej 
ergonomicznej pozycji nawet na dużym 
biurku. Składane przedłużenia Dataflex
Viewmaster 57.182 pozwalają zachować 
kompaktowość, a kable są łatwo 
prowadzone wzdłuż przedłużeń 
ramienia, tworząc schludne, 
profesjonalne wrażenie.

• Dynamiczny zakres regulacji 
wysokości do 305 mm

• Zwiększona niezależna regulacja 
głębokości

• Częściowo zintegrowane lub ukryte 
prowadzenie kabli

• Główne elementy wykonane z 
aluminium

• Zgodność z VESA MIS-D 
75x75/100x100 mmObrót +90°/-90°, 
pochylenie +90°/-90°, obrót 360°

• Obciążenie min. 4,5 - max. 10 kg na 
monitor

• W komplecie z uchwytem zaciskowym 
do biurka i mocowaniem do biurka 
mocowanym śrubami

• Odpowiedni dla grubości biurka od 5 
do 55 (zacisk) lub 70 mm (przelotowy)

• Ograniczenie rozmiaru monitora: 
wysokość 1078 mm

• Wbudowana sprężyna gazowa 
SUSPA®.



Uchwyt do komputera

• To produkt kompaktowy oszczędzający miejsce, którego 
zastosowanie jest szczególnie doceniane w branży biurowej.

• Zastosowanie uchwytu mocowanego do blatu biurka pozwala 
zyskać więcej miejsca pod biurkiem.

• Łatwy dostęp do portów

• Nowoczesny design zaprojektowany z myślą o długofalowym 
użytkowaniu



HUMANSCALE CPU 600 EDF

HUMANSCALE CPU 200 EDF

Zbudowany z myślą o mniejszych profilach 
dzisiejszej technologii, najnowszy uchwyt 
procesora Humanscale łączy w sobie 
doskonałą funkcjonalność i łatwość obsługi 
ze stylową estetyką.

CPU200 zapewnia wygodny dostęp do portów 
oraz szybką instalację i demontaż uchwytu 
pod biurkiem z możliwością obracania o 360 
stopni. Ale CPU200 jest zbudowany tak, aby 
pomieścić procesory o szerokości od 2,54 do 
12,7 cm i wysokości od 15,24 do 30,48 cm -
praktycznie każdy kompaktowy procesor do 
6,8 kg.

Gama innowacyjnych akcesoriów Humanscale, 
takich jak uchwyty na procesory, sprawia, że 
ergonomiczna stacja robocza jest bardziej 
funkcjonalna dla użytkownika. CPU600 pozwala 
użytkownikowi bezpiecznie przechowywać 
sprzęt pod biurkiem, dzięki czemu znajduje się 
poza powierzchnią roboczą i podłogą. Jego łatwa 
instalacja oszczędza czas i pieniądze 
użytkownika, a jego sprytna konstrukcja 
pozwala komputerowi zachować chłód.

Dzięki beznarzędziowej instalacji i eleganckiej 
sylwetce CPU600 oferuje wygodny dostęp do 
portów i dysków. Zaprojektowany, aby umożliwić 
szybką aktualizację i naprawy sprzętu, ewoluuje 
wraz z technologią użytkownika w celu łatwej 
konserwacji i użytkowania. To elastyczne 
rozwiązanie przestrzeni roboczej pasuje do 
komputerów o szerokości od 8,89 do 22,86 cm i 
wysokości od 30,48 do 50,8 cm.


