
Ucz się i pracuj
wygodnie!
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do BIURA

Jak pokazują badania, w pozycji siedzącej spędzamy co-
raz więcej czasu. Siedząc: pracujemy, uczymy się, spożywamy 
posiłki, a nawet odpoczywamy np. podczas lektury czy wie-
czornego seansu. W przyszłości może to skutkować poważny-
mi konsekwencjami zdrowotnymi. Aby ich uniknąć, koniecz-
ne jest zadbanie o odpowiednie wyposażenie miejsca pracy 
– również tego domowego. Choć największą uwagę zwraca-
my na dobór fotela, nie możemy zapomnieć również o biurku. 
Warto zdecydować się na takie, które umożliwi łatwą zmia-
nę 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 standardowym fotelu, lub 
na specjalnym siedzisku wymuszającym prawidłową posta-
wę, możemy też przy nim… stać! Częsta zmiana pozycji nie 

stanowi problemu, a dopasowanie mebla do odpowiedniej 
wysokości zajmie dosłownie kilka sekund. 

Futuro to przydatna i wygodna opcja również w przestrze-
niach publicznych, salach konferencyjnych i w nowoczesnych 
biurach. Zwłaszcza tam, gdzie regularnie pracuje wiele osób 
zmieniających się w określonych godzinach lub dniach. Pracow-
nicy nie muszą tracić czasu na regulację wysokości. Wystarczy, 
że wybiorą odpowiedni numer spośród 4 zapamiętanych przez 
system parametrów i stelaż sam dostosuje miejsce pracy do ich 
preferencji oraz aktualnych potrzeb. 

Stelaż dostępny jest w trzech kolorach – białym, czarnym 
i srebrnym. Dzięki regulowanej szerokości (w zakresie 1075-
1800 mm) można do niego zamocować blat o maksymalnych 
wymiarach 1000 x 2000 mm. 

Blat biurka powinien znajdować się na takiej wysoko-
ści, aby kąt między ramieniem a przedramieniem oso-
by 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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w pokoju
DZIECIĘCYM

W przypadku pokoi dziecięcych, regulowany stelaż elektryczny do biurka umożliwia jego rośnięcie wraz 
z dzieckiem lub… dziećmi. To również idealne rozwiązanie, jeśli maluchy w różnym wieku dzielą pokój. 
W zależności od tego, które dziecko w danej chwili się uczy, blat można podnieść lub opuścić, tak by uła-
twić zajęcie odpowiedniej pozycji. 

Obniżać lub podwyższać blat możemy za pomocą prostego 
w obsłudze panelu sterowania Futuro – wystarczy przycisnąć 
odpowiedni przycisk i gotowe. Dokładna wysokość blatu wy-
świetli 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. 



DODATKI

komfort

Futuro to nie tylko sam stelaż biurka, ale też cała gama ak-
cesoriów uzupełniających, za pomocą których można zorgani-
zować i uporządkować przestrzeń pracy, tak by była jeszcze wy-
godniejsza i bardziej ergonomiczna. 

Uporządkowanie kabli – a tych w biurach zawsze jest wiele 
– ułatwia specjalne korytko, które można zamocować pod bla-
tem. Zmieszczą się w nim nie tylko same przewody, ale rów-
nież listwa, przedłużacz i ładowarki. Z kolei stelaż pod jednost-
kę główną komputera stacjonarnego pozwala podwiesić ją 
w dogodnym miejscu pod blatem na wybranej przez nas wyso-
kości. Dzięki tym rozwiązaniom, utrzymanie czystości jest dużo 
łatwiejsze – wystarczy przetrzeć podłogę, a sam kurz mniej osa-
dza się na sprzęcie. Poza tym osoba pracująca ma więcej miej-
sca na nogi. 

Razem

gwarantują
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Blaty
do biurka

Oferujemy również blaty do stelaży (drewniane, 
kompaktowe HPL, z kompozytu Solid Surface, po-
stformingowe) w dowolnym rozmiarze i kształcie. 
Posiadamy szeroką gamę dekorów i struktur, gwa-
rantujemy produkty najwyżej jakości, wyłącznie 
renomowanych producentów. Zapraszamy do pla-
cówek handlowych sieci Rejs oraz Autoryzowanych 
Dystrybutorów.

czy OSOBNO?
Razem

W każdym biurze są chwile gdy pracuje się w zespole – roz-
mawia, dzieli pomysłami… Są też momenty, w których potrze-
bujemy ciszy i przestrzeni do skupienia. Jak stworzyć warunki 
umożliwiające oba te typy pracy? Teraz to bardzo proste. 

Dzięki łącznikom biurek do stelaży Futuro, możemy w pro-
sty sposób stworzyć przestrzeń do pracy wspólnej. Możemy 
również na tych samych łącznikach zamocować płyty lub pa-
nele akustyczne, które rozgraniczą stanowiska, a w ten sposób 
stworzą przestrzeń do pracy samodzielnej.

Co ważne, niezależnie od łączników i ewentualnych paneli, 
wysokość blatu każdego z biurek możemy regulować niezależ-
nie od siebie.  

Wszystkie akcesoria dostępne są w trzech kolorach (białym, 
czarnym i srebrnym) pasujących do stelaża. 



FUTURO Stelaż biurka z elektryczną regulacją wysokości

indeks kolor

TT03.2655.01 002, 003, 055

Informacje techniczne

wyświetlacz w dół

w górępozycje pamięci

port 
USB

Sterowanie

uniwersalne
zastosowanie

regulacja
wysokości

625-1275 mm

regulacja
szerokości

1075-1800 mm

dopuszczalne
obciążenie

80 kg

pamięć
wysokości dla
4 poziomów

czujnik
antykolizyjny

wbudowane
gniazdo USB

2 silniki
gwarantują

stabilną pracę

kolumny
3-segmentowe

prostokątne

moc wejściowa
110-230V

maksymalna
prędkość
40 mm/s

przetestowano
na 60 000 cykli

Charakterystyka

KODY POKRYĆ:  002 SREBRNY  003 BIAŁY  055 CZARNY

Zeskanuj kod
i zobacz filmik!

Produkty dostępne
w sprzedaży online!

srebrny

czarny

biały



FUTURO Podstawka pod komputer 

FUTURO Korytko na przewody 

FUTURO Łącznik biurek

indeks kolor

WF01.2203.01 002, 003, 055

indeks kolor

WF01.2202.01 002, 003, 055

indeks kolor

WF01.2201.01 002, 003, 055

• służy do połączenia biurek ze sobą 
• miejsce do umieszczenia panelu pomiędzy blatami 

i wydzielenia odrębnych stanowisk pracy
• blaty i panele docinane przez klienta

• służy do zbudowania podstawki pod jednostkę komputera
• regulowana wysokość
• płyta docinana przez klienta

• służy do uporządkowania kabli pod blatem

KODY POKRYĆ:  002 SREBRNY  003 BIAŁY  055 CZARNY
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CENTRALA: 
REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61
BOK +48 54 280 5651, www.rejs.eu

Białystok
15-399
ul. Octowa 3A
tel. 85 742 2552
bialystok@rejs.eu

Bralin k/Kępna 
63-640
ul. Kępińska 32
tel. 62 781 1266
bralin@rejs.eu

Bydgoszcz
85-758
ul. Przemysłowa 30B
tel. 52 320 7225
bydgoszcz@rejs.eu

Elbląg
82-300
ul. Warszawska 135
tel. 55 236 1908
elblag@rejs.eu

Gdynia
81-036
ul. Pucka 35
tel. 58 667 2194
gdynia@rejs.eu

Gosławice k/Dobrodzienia
46-380
ul. Lubliniecka 2A
tel. 34 341 2714
goslawice@rejs.eu

Lublin
20-447
ul. Diamentowa 10A
tel. 81 748 0380
lublin@rejs.eu

Luboń k/Poznania
62-030
ul. F. Chopina 18
tel. 668 435 285
poznan@rejs.eu

Łomża
18-400
ul. Piłsudskiego 113
tel. 797 158 024
lomza@rejs.eu

Płock
09-400 
ul. Przemysłowa 16A
tel. 24 268 1936
plock@rejs.eu

Rybnik
44-203
ul. Przemysłowa 3
tel. 32 424 4164
rybnik@rejs.eu

Rypin
87-500
ul. Mławska 48
tel. 54 233 7224
rypin@rejs.eu

Siemianowice Śl.
41-100
ul. Bytomska 43
tel. 32 253 0705
siemianowice@rejs.eu

Suwałki
16-400
ul. Sejneńska 83
tel. 87 566 3880
suwalki@rejs.eu

Szczecin
70-809 
ul. Cz. Piskorskiego 3
tel. 91 434 4800
szczecin@rejs.eu

Świętochłowice
41-600
ul. Sądowa 7
tel. 32 345 4207
swietochlowice@rejs.eu

Toruń
87-100
ul. Chrobrego 121/125
tel. 56 623 7329
torun@rejs.eu

Zielona Góra
65-775
ul. Zacisze 16
tel. 68 323 9281
zielonagora@rejs.eu

HURTOWNIE AKCESORIÓW MEBLOWYCH REJS:

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY REJS:

Carmin SPF Sp. z o.o.
Lublin 
20-469
ul. Budowlana 10
tel. 81 749 84 34
ep@carmin.pl 

Dekor-płyt Sp. z o.o.
Łódź
94-103
ul. Elektronowa 4
tel. 42 688 90 05
biuro@dekor-plyt.pl

Furnifit Sp. z o.o.
Biłgoraj 
23-400
ul. Lubelska 8
tel. 534 888 787 
sklep@furnifit.pl

Kielmar Sp. z o.o.
Jelenia Góra 
58-500
ul. Wincentego Pola 8f 
tel. 505 378 584 
biuro@kielmar.pl

Kraft Sp. z o.o.
Wrocław 
51-318
ul. Zakrzowska 23
tel. 600 486 099 
rafal.drozdowski@kraft-am.pl

Fest Sp. z o.o.
Olsztyn 
10-603
ul. Metalowa 3C
tel. 89 532 96 52
jarek@fest.olsztyn.pl


