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MOOV | Komfort w ruchu. Projekt stworzony z myślą o jednoczesnym komforcie pracowników o różnej postawie ciała w trakcie pracy.
Wiele konfiguracji do tworzenia przyjaznych przestrzeni w służbie ergonomii.

▪ Manualnie dostosowywana wysokość blatu jest odpowiednia dla 
wszystkich użytkowników pracujących w pozycji siedzącej

▪ Elektryczna regulacja wysokości umożliwiająca szybką zmianę 
pozycji z siedzącej do stojącej 

▪ Zróżnicowane konfiguracje do dowolnego zastosowania
▪ Akcesoria do personalizacji stacji roboczej

Kluczowe zalety:

Made in France



Idea projektu MOOV

Człowiek stworzony jest do ruchu, praca w trybie siedzącym to główna 
przyczyna problemów z kręgosłupem. Tylko 5% bólu pleców jest 
wynikiem nadmiernego obciążenia, a 95% jest spowodowane brakiem 
aktywności. Ponadto organizm ludzki spala tylko 5 kalorii/godzinę w 
pozycji siedzącej w porównaniu do 50 w pozycji stojącej.

Dlatego projekt MOOV to odpowiedź na minimalizację bezruchu w 
pracy. 



Made in France

Zalety Regulacja 
manualna

Regulacja 
elektryczna M+

Pionowy magnetyczny 
kanał kablowy

Wbudowany port z 
gniazdem sieci

Poziomy kanał 
kablowy

▪ Indywidualne lub dwuosobowe 
stanowiska pracy z dedykowanymi 
konstrukcjami. 

▪ Regulacja wysokości manualna za 
pomocą korby – dostosowanie w 
trybie siedzącym (skok od 650 do 850 
mm)

▪ Regulacja wysokości elektryczna –
umożliwia dostosowanie wysokości 
biurka zarówno przy pracy siedzącej 
jak i stojącej (skok od 650 do 1250 
mm)

▪ Opcjonalny system przesuwny blatu

▪ Funkcjonalna organizacja okablowania 

▪ Harmonijne wykończenie pasujące do 
innych mebli Majencia



Ten rodzaj regulacji wysokości pozwala na bardzo łatwą zmianę z pozycji siedzącej do stojącej (lub półstojącej). Sterowanie 
elektryczne jest szybkie i bardzo łatwe w użyciu. Sterowanie elektryczne przy pomocy dwóch przycisków góra-dół. 
Sterowanie elektryczne M + zapewnia wskazanie wysokości za pomocą wyświetlacza cyfrowego i 4-pozycyjnej pamięci, dla 
optymalnego wykorzystania stacji.

Elektryczna regulacja 
wysokości blatu
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Zarządzanie kablami

➢ System rozprowadzenia okablowania pionowy 
przy pomocy magnetycznej osłony 
przyczepianej do nogi lub boa.

➢ Kanał kablowy poziomy uchylny lub taca 
przesuwna.

System organizacji kabli w blacie:

▪ Kwadratowy  wygodny port z gniazdem

▪ Klasyczny dostęp z górną klapką

▪ Wycięcie w blacie
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Pionowy magnetycznyPoziomy uchylny

Rodzaje kanałów kablowych

Poziome wycięcie w blacie
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Ekran podąża za ruchem stacji> Indywidualne ekrany

H 510 i H 650 (wysokość użytkowa: 360/560)

Do blatu stałego lub przesuwnego

Zachowana prywatność pracownika

Ekrany
Made in France

Ekran jest stały > Ekrany centralne
Wysokość średnia, na widłach: H 700 i H 900 (wysokość 
użytkowa: 455/650)
Dowolna wysokość, na wsporniku: H 1100 i H 1300 
(wysokość użytkowa: 455/650)



Akcesoria
Personalizacja stanowiska pracy za pomocą akcesoriów 
dostosowanych w pozycji siedząco-stojącej.

Dzięki ich zastosowaniu praca staje się przyjemna, co wpływa na 
wydajność pracownika.

Made in France

Zawieszany 
kosz na 
śmieci

Zawieszana 
podręczna 
taca

Zawieszany 
uchwyt na 
komputer



Przykłady układów
Made in France

Biurka regulowane i stałe Biurka regulowane z ekranami bocznymi



Komfort w ruchu Made in France

współpraca integracja



Biurka Moov z powodzeniem można łączyć z innymi meblami Majencia  

Biurka Moov
Szafy Classwood
Krzesło Sitagworld
Szafy depozytowe Story

Made in France



Wymiary biurek

Ekrany indywidualne

Made in France

385/ 500

1100 / 1300
535 / 650

Regulacja manualna 
Regulacja elektryczna M+

Opcje blatu

Regulacja manualna 
Regulacja elektryczna M+

Opcje blatu Opcje blatu

Regulacja manualna 
Regulacja elektryczna M+

Mocowanie na górze 
lub do konstrukcji

455 / 650

Ekrany centralne

Mocowanie na podstawie



Wymiary stołów

1600 x 1600

Regulacja elektryczna prosta

Opcje 
blatu

Made in France

Blaty proste

Regulacja elektryczna prosta

Blaty kwadratowe Blaty owalne

Regulacja elektryczna M+



Wykończenia
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Zapytaj o dostępność

➢ Biurka i stoły dostępne są od 
ręki w określonych 
konfiguracjach.
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