
S T E L A Ż  E L E K T R Y C Z N Y

Wygodny, ergonomiczny fotel biurowy to nie wszystko. Aby 
móc utrzymać prawidłową postawę podczas nauki i pracy przed 
komputerem niezbędne jest również odpowiednie... biurko. 
 Jakie sprawdzi się najlepiej? Takie, które umożliwi regu-
lację – podniesienie gdy chcemy zmienić pozycję i popracować 
na stojąco. I właśnie to (a także o wiele więcej) umożliwia stelaż 
elektryczny Futuro REJS.
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i pracuj
wygodnie!

Ucz się



Jak pokazują badania, w pozycji siedzącej 
spędzamy coraz więcej czasu. Siedząc: pracu-
jemy, uczymy się, spożywamy posiłki, a nawet 
odpoczywamy np. podczas lektury czy wieczor-
nego seansu. Tymczasem siedzący tryb życia 
może skutkować poważnymi konsekwencjami 
zdrowotnymi. Bóle pleców, głowy i rąk, napięcie 
i sztywność karku, a w przypadku dzieci również 
wady postawy – to tylko niektóre z możliwych 
problemów. Aby ich uniknąć, konieczne jest za-
dbanie o odpowiednie wyposażenie miejsca 
pracy – również tego domowego. Choć najwięk-
szą uwagę zwracamy na dobór fotela, nie może-
my zapomnieć również o biurku.

Warto zdecydować się na takie, które umoż-
liwi łatwą zmianę wysokości blatu. Dzięki temu 
będziemy mogli dostosować jego poziom do 

osoby, która aktualnie przy nim pracuje. Taką opcję 
umożliwia stelaż elektryczny Futuro marki REJS. 

Przy Futuro możemy siedzieć w standardo-
wym fotelu, ale także na piłce czy specjalnym 
siedzisku wymuszającym odpowiednią postawę. 
Możemy przy nim również… stać. Zalecana przez 
ortopedów częsta zmiana pozycji nie stanowi 
problemu, a dopasowanie mebla (nawet do po-
zycji stojącej) zajmie dosłownie kilka sekund. 

Ale to nie wszystko. W przypadku pokoi 
dziecięcych, regulowany stelaż elektryczny do 
biurka umożliwia jego rośnięcie wraz z dziec-
kiem lub… dziećmi. To również idealne rozwią-
zanie, jeśli maluchy w różnym wieku dzielą po-
kój. W zależności od tego, które dziecko w danej 
chwili się uczy, blat można podnieść lub opu-
ścić, tak by ułatwić zajęcie odpowiedniej pozycji. 

w DOMU
biurko



Futuro to przydatna i wygodna opcja również 
w przestrzeniach publicznych, salach konferencyj-
nych i w nowoczesnych biurach. Zwłaszcza tam, 
gdzie regularnie pracuje wiele osób zmieniają-
cych się w określonych godzinach lub dniach. Pra-
cownicy nie muszą tracić czasu na regulację wyso-
kości. Wystarczy, że wybiorą odpowiedni numer 
spośród 4 zapamiętanych przez system parame-
trów i stelaż sam dostosuje miejsce pracy do ich 
preferencji oraz aktualnych potrzeb. 

Obniżać lub podwyższać blat możemy za pomocą proste-
go w obsłudze panelu sterowania Futuro – wystarczy przyci-
snąć odpowiedni przycisk i gotowe. Dokładna wysokość bla-
tu wyświetli się na panelu.

Futuro pozwala na regulację wysokości w zakresie 
625-1275 mm. Bezpieczeństwo podczas regulacji zapewnia 
specjalny system, który zahamuje przesuwanie się blatu, gdy 
tylko napotka przeszkodę. Stelaż dostępny jest w trzech kolo-
rach – białym, czarnym i srebrnym. Dzięki regulowanej sze-
rokości (w zakresie 1075-1800 mm) można do niego zamoco-
wać blat o maksymalnych wymiarach 1000x2000 mm. 

do biura

Blat biurka powinien znajdować się na 
takiej wysokości, aby kąt między ramie-
niem a przedramieniem osoby siedzącej 
był prosty. Standardowo umieszcza się 
go na poziomie ok. 72-75 cm. Tyle tylko, 
że w przypadku osób wysokich, wartość 
ta może wynosić 80, a nawet 85 cm, zaś 
w przypadku dzieci – znacznie mniej. 

Na jakiej wysokości
ustawić biurko?
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Blaty
do biurka

CENTRALA: 87-500 Rypin, ul. Mławska 61 tel. +48 54 280 5651, www.rejs.eu

Oferujemy również blaty do stelaży - w dowolnym roz-
miarze i kształcie. Posiadamy szeroką gamę dekorów 
i struktur, gwarantujemy produkty najwyżej jakości, wy-
łącznie renomowanych producentów. Zapraszamy do 
placówek handlowych sieci Rejs oraz Autoryzowanych 
Dystrybutorów.

uniwersalne
zastosowanie

sterowanie 
elektroniczne

poziom hałasu:
> 45 db

reg. wysokości:
625-1275 mm

maksymalna
prędkość: 40 mm/s

reg. szerokości stelaża:
1075-1800 mm

czujnik
antykolizyjny

wbudowane 
gniazdo USB

dopuszczalne 
obciążenie: 80 kg

nogi złożone 
z 3 kolumn

pamięć wysokości
dla 4 użytkowników

2 silniki gwarantują
stabilną pracę

moc wejściowa
110-230V

dostępne kolory:
biały, srebrny, czarny

2 lata
gwarancji

przetestowano
na 60 000 cykli

cechy
produktu:

Zeskanuj kod
i zobacz filmik!

Produkty dostępne
w sprzedaży online!


