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Držiaky konceptov, stojany na tablet

Stolový držiak konceptov Workstation
Držiak s nastaviteľným uhlom čítania. Uchytenie bloku listov do hrúb-
ky 10 mm. Pevné držanie papiera, posuvné riadkové pravítko.

Obj. kód Názov Farba Cena €

3 FE2110 60 Stolový držiak konceptov Workstation čierna 20,–

Držiak konceptov na monitor DH 445
Držiak konceptov DH 445 ergonomického tvaru drží dokumenty v rov-
nakej výške ako monitor. K monitoru pripevniteľný z ľavej alebo pravej 
strany. 6 polôh nastavenia, možnosť pripevniť aj na stojan pod note-
book LX 500, obj. kód MM5000 00.

Obj. kód Názov Cena €

1 MM4450 00 Držiak konceptov na monitor DH 445 42,–

Držiak konceptov na tablet I-Spire Series™
Držiak na tablet v inovatívnom a čistom dizajne série I-Spire, použiteľ-
ný vo vertikálnej i horizontálnej polohe. Využiteľný i ako tabuľka ale-
bo podložka na písanie. Klipy uchytia cca 15 listov papiera formátu A4.

Obj. kód Názov Farba Cena €

2 FE9311 50 Držiak konceptov na tablet I-Spire Series™ biela 32,–

Držiak konceptov Q-CONNECT
Držiak s posuvným pravítkom na uchytenie cca 10 listov papiera.

Obj. kód Názov Farba Cena €

4 QC0045 21 Držiak konceptov Q-CONNECT sivá 18,–

Stojan pod notebook LX500 nájdete na str. 180. 

Ďalšie doplnky na stôl radu I-Spire Series™ nájdete na str. 174 a 181.

500-850mm

17º

Riešenie
Dosiahnite pohodlné pozeranie. 
Zaistite, aby vaše oči boli v jednej línii 
s hornou časťou obrazovky.Uvoľňujte napätie krčnej 

chrbtice

 Z    NA

Podlahový stojan na tablet DURABLE
Vysoko stabilný hliníkový podlahový stojan na tablety veľkosti 7 – 13 ". 
Flexibilný uhol nastavenia sklonu ramena 0 – 88 stupňov, ochrana proti 
krádeži pomocou blokovacieho mechanizmu na úchytoch a s bezpeč-
nostným slotom na základni na štandardný káblový zámok, kanál pre 
kábel s organizérom káblov, nastaviteľnom v celom rozsahu výšky. Do-
dávaný s USB káblom. Rozmery (š × v × h) 270 × 1215 × 270 mm.

Obj. kód Názov Cena €

5 DU8932 23 Podlahový stojan na tablet 237,–
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