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Rameno k LCD monitoru Smart Suites™
Rameno s  možnosťou otáčania do  360  ° a  vertikálnym nastavením 
sklonu v rozpätí + 45 ° až − 45 °. Optimálne nastavenie výšky v 4 fi xač-
ných výškových polohách. Vhodné pre monitory do  21 " s  hmotnos-
ťou do 9 kg. Úchyt na hranu stola. Ľahká montáž pomocou 2 svoriek.

Obj. kód Názov Nosnosť Výška Cena €

3 FE8038 20 Rameno k LCD monitoru 9 kg 0 – 483 mm 93,–

Polica na klávesnicu Offi  ce Suites™ Deluxe
Jedinečný dizajn police s  nenáročnou inštaláciou pod stôl z  produk-
tového radu Fellowes Offi  ce Suites™, vhodnej na  ľubovoľnú klávesni-
cu a myš. Polica vybavená sklápacou podložkou pod myš s možnosťou 
jej upevnenia sprava alebo zľava a opierkou zápästia. Inštalácia police 
v troch rôznych výškach pod stolovú dosku: 44, 54 alebo 64 mm. Farba 
antracitová / strieborná metalíza.

Obj. kód Názov Rozmery Cena €

1 FE8031 20 Polica na klávesnicu Deluxe 810 × 357 × 63 mm 69,–

Polica na klávesnicu pod stôl
Ergonomická dizajnová zásuvka na ľubovoľnú klávesnicu, šetriaca pra-
covnou plochou. Vybavená sklápacou podložkou pod myš s možnos-
ťou jej upevnenia sprava alebo zľava. Inštalácia police v troch rôznych 
výškach z dôvodu väčšieho komfortu. Systém na vedenie káblov, hlad-
ké posúvanie po guličkových ložiskách. Farba grafi tová.

Obj. kód Názov Rozmery Cena €

2 FE9380 40 Polica na klávesnicu pod stôl 559 × 295 × 59 mm 62,–

Stojan pod vežu PC Offi  ce Suites™
Stojan šetriaci miesto na pracovnom stole umiestnením veže počíta-
ča pod stôl. Pevná konštrukcia s nosnosťou do 50 kg. Plne nastaviteľ-
ný od 74 do 410 mm, jednoduchá montáž. Využiteľný aj pod skartátory, 
odpadové koše a pod. Kolieska s možnosťou aretácie.

Obj. kód Názov Farba Cena €

4 FE8039 00 Stojan pod vežu PC Offi  ce Suites antracitová / strieborná 32,–

Stojan pod vežu Q-CONNECT
Stojan pod vežu PC so štyrmi kolieskami a nastaviteľnou šírkou v roz-
pätí od 14 do 23 cm. Robustná kovová konštrukcia.

Obj. kód Názov Farba Cena €

5 QC0021 97 Stojan pod vežu sivá 32,60

Police na klávesnicu, stojany pod vežu PC
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