
Zapobiegają bólom pleców oraz szyi

Ergonomiczne środowiska

Zwiększają wydajność

Zdrowe stanowiska pracy

ERGONOMICZNE STANOWISKA PRACY
Biurka z elektryczną regulacją wysokości

New York Times

Zmiana pozycji pracy - z siedzącej na stojącą - sprzyja wydajności
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Firma ConSet produkuje biurka z elektryczną regulacją wysokości
Od projektu, przez inżynierię i produkcję -pod Twoje drzwi

oraz pozytywnie wpływa na zdrowie. Regulowane elektrycznie
biurka firmy ConSet to inwestycja, która się opłaca!

„Nie znosisz siedzieć zbyt długo?
Jest na to rozwiązanie!”
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Pracuj lepiej – żyj lepiej

Coraz więcej osób może cieszyć się korzyściami płynącymi z pracy w pozycji 
stojącej. Liczne badania pokazują, że ciągła praca w pozycji siedzącej 
wpływa ujemnie na zdrowie. Biurka z elektryczną regulacją wysokości 
�rmy ConSet pozwolą Ci odkryć nowy wymiar pracy. Praca w pozycji stojącej 
to najprostszy oraz najbardziej efektywny sposób w zapobieganiu przybie-
rania na wadze, zwiększania wydajności oraz zwalczania bólu 
pleców i zmęczenia.

 

Biurka z elektryczną regulacją wysokości 

Ergonomia oraz elastyczność to najważniejsze elementy stanowiska 
pracy. Możliwość zmiany pozycji z siedzącej na stojącą to bardzo 
ważny element idealnego stanowiska. Biurka produkowane przez 
�rmę ConSet mają przystępne ceny, a wiele z nich
 jest dostępnych w szerokiej gamie kolorów oraz 
rozmiarów. Korzyści płynące z możliwości zmiany 
pozycji pracy z siedzącej na stojącą są odczuwalne 
niemal natychmiastowo. Zatem nie siedź bezczynnie: 
zadbaj o siebie oraz własne zdrowie!

Ergonomiczne stanowiska pracy

Pozytywny wpływ na zdrowie oraz wydajność pracy

Biurka przeciwdziałają kurczeniu się kręgosłupa

501-17

501-7 Wall                          Świetny produkt o bardzo 
przystępnej cenie. Rama nie zajmuje dużo 
miejsca i doskonale współgra z małymi blatami. 

501-19 Wall                             Biurko zapewnia dużo miejsca na 
nogi i przy tym jest stylowe oraz nowoczesne. Jest 
to funkcjonalne oraz atrakcyjne stanowisko pracy.

501-19 Basic                               Biurko posiada funkcjonalną ramę  opartą na pojedynczej kolumnie.

501-23

501-27

501-29

 

501-19 Design

Biurka firmy ConSet znacząco 
zmniejszają dyskomfort układu 
mięśniowo-szkieletowego 
w górnych partiach ciała.

62% mniejszy dyskomfort podczas pracy

                  Prostota w połączeniu z elegancją to główne atuty tego biurka. Biurko także posiada szereg 
praktycznych cech – w tym wbudowane kółka oraz wysuwane koryto na kable.

                  Solidne oraz stylowe.

                             Model z dodatkowym trybem oraz wyższą maksy-

             malną wysokością. Posiada dodatkowe cechy, w tym blokadę 

             bezpieczeństwa oraz wbudowane korytko 

             na kable.

                 Dopasuje się do każdego pomiesz-

czenia. Wybierz spośród 3 rozmiarów.

                                Unikatowy projekt umożliwia-
jący ciekawą kompozycję w biurze.

Wielogodzinna praca
w pozycji siedzącej źle 
wpływa na kręgosłup.


