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Ergonomiski iekārtota darba vieta01

• Strādājat, stāvot pie rakstāmgalda, darba ražīgums paaug-
stinās par 10-20%. 
 
• Cilvēki, kas izmanto darba vietas, kur iespējams gan sēdēt, gan 
stāvēt, apgalvo, ka jūtas možāki, mērķtiecīgāki un pozitīvāki 

• Labāka stāja un samazināts muguras sāpju risks 

• Augstāks enerģijas līmenis, it īpaši pēcpusdienās darbinieki, kuri 
izmanto rakstāmgaldus ar regulējamu augstumu, ir par 71% spē-
jīgāki koncentrēties, viņiem ir par 66% augstāks darba ražīgums 
un par 33% mazāks stresa līmenis. Cits pētījums pierāda, ka, 
izmantojot rakstāmgaldus ar regulējamu augstumu, uzlabojas dar-
ba ražīgums, kvalitāte un efektivitāte.

Darbs stāvus pie regulējama galda

Rakstāmgaldi ar regulējamu augstumu ir neaizstājams līdzeklis mazkustīga dzīvesveida mazināšanai.Mazkustīgums – lielāko dienas daļu mēs esam neaktīvi un pārmērīgi daudz sēžam 

• 30% sirds išēmisko slimību cēlonis ir nepietiekama fiziskā aktivitāte 

• 27% diabēta saslimšanu cēlonis ir nepietiekama fiziskā aktivitāte 

• Palēninātā asins piegāde izraisa nogurumu muguras un kakla muskuļos 

• Pārtraucot sēdēšanu ar īsu pastaigu, cukura līmeni asinīs var pazemināt 
aptuveni par 30% 

• Nepietiekama fiziskā aktivitāte ir ceturtais galvenais mirstības cēlonis  
pasaulē 

• 95% no visām muguras sāpēm sākas nepietiekamas fiziskās aktivitātes dēļ, 
turpretī tikai 5% no visām muguras sāpēm sākas spraigu kustību dēļ

Nepietiekamas fiziskās aktivitātes sekas:

Šajā katalogā aicinam iepazīties ar iespējām ergonomiski iekārtot darba vietu

Enerģija
Stāvot  nepalēninās asinsrite un  
līdz ar to neparādās nogurums. 

Komforts 
Plašas regulācijas iespējas ļauj 
strādāt ērtāk.

Muguras veselība
Uzlabo stāju un mazina slodzi uz 
muguru.

Produktivitāte 
Stāvot var paveikt vairāk, jo uzlabojas 
koncentrēšanās spējas.

Dedzina kalorijas
Atrodoties stāvus tiek nodarbināti visi  
muskuļi - līdzsvaram. Darbs stāvus ir pie-
skaitāms fiziskām aktivitātēm.

Pēc pusdienām - 
darbs stāvus - palīdz 
pret nogurumu , 
uzlabo gremošanu

Darbs stāvus - palīdz pamosties un 
sagatavoties dienai

Lietošanas scenārijs:

9:00-10:00

10:00-12:00

13:00-14:00

14:00-16:00

16:00-18:00

Darbs sēdus - ik pa laikam mainot 
sēdēšanas stāvokli

Darbs stāvus - pēc pusdienām - uzlabo 
gremošanu un novērš nogurumu

Darbs sēdus - ik pa laikam mainot 
sēdēšanas stāvokli

Darbs stāvus - enerģijai

Pētījumi pierāda, ka:
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Dienas gaitā pārslēdzoties starp sēdēšanu un stāvēšanu, mēs regulējam ķermenim radīto slodzi un nodrošinām  
atpūtu atsevišķām ķermeņa daļām. Stāvēšana palīdz iedarbināt enzīmus, kas atbild par labu veselību, paātrina  
asinsriti, atslogojot nogurušos muskuļus, un ļauj ķermenim sasniegt slodzes līdzsvaru.  
 
Jau pati pāreja no sēdēšanas uz stāvēšanu pozitīvi ietekmē jūsu veselību. Tā liek ķermenim pretoties gravitātei un  
nostiprina attiecīgo skeleta muskulatūru. Turklāt stāvēšana palīdz regulēt asinsspiedienu.

Neaizvietojiet ilgstošu sēdēšanu ar ilgstošu stāvēšanu 
Mainiet darba pozas - stāvot un sēžot izmantojiet dažādus krēslus un darba pozas

Augstuma iestādīšana ļauj precīzi pieregulēt darbavietu katra lietotāja individuālajam augumam, kā arī dienas laikā mainīt 
sēdēšanas pozīcijas un pilnībā izmantot ergonomisko krēslu iespējas. Piemēram:

Komplektā ar sedlu krēslu iespējams strādāt pussēdus - stāvoklī, kurā kājas piedalās ķermeņa balstīšanā mazinot slodzi uz 
muguru. Šis ir dabīgāks sēdēšanas veids par ierasto sēdus pozu.

• 90° mugura
• 90° sēdīte / kājas
• 70cm galda augstums

• 100° mugura
• 90° sēdīte / kāju daļa
• 71cm galda augstums

• 110° mugura
• 95° sēdīte / kāju daļa
• 72cm galda augstums

• 120° mugura
• 100° sēdīte / kāju daļa
• 74cm galda augstums

Atslodzes darba poza

Komplektā ar regulējamu galdu un monitora roku ir iespēja strādāt  “Relax” darba pozā, kas strauji gūst popularitāti visā 
pasaulē. ~120 grādu leņķis muguras daļā nodrošina vienmērīgāku svara sadalīšanu.

Darbs sēdus pie regulējama galda Darbs pussēdus pie regulējama galda

Kādēļ jāpārslēdzas starp sēdēšanu un stāvēšanu?

..sirds un asinsvadu slimību risks
laika gaitā paaugstinās par 40% 

..enzīmu daudzums,
kas palīdz šķelt taukus,
samazinās par 90%

..bez pārtraukuma vairāk nekā 6
stundas, jūs likvidējat iedarbību, ko 
sniedz 60 min sporta treniņš

..un, aktīvi kustoties, jūs varat samazināt  
risku saslimt ar vēzi līdz pat 25%

..jūsu muskuļu aktivitāte ir gandrīz  
2,5x augstāka nekā sēžot

,...jūs sadedziniet līdz pat 50%
kcal stundā vairāk nekā sēžot

Kustēties nozīmē dzīvot
Priekšroka ir kustībām, tādēļ nomainiet sēdēšanas pozu pret stāvēšanas pozu.

Sēžot:     Stāvot:
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Augstumā regulējami biroja galdi02

Modelis DL15 DL16

Sānu stingums

Priekšas stingums

Klusums

Lietotāju augums Augumā līdz ~1.86m Der visiem

Regulācija 70-120cm 62-127cm

Virsmas izmēri 120-210 x 60-90cm

Kolonnas Linak DL15 - 2 posmu Linak DL16 - 3 posmu

Rāmja krāsas

Linak DL Sērija

Daudzekrānu lietošana Lieliem ekrāniemLieliem galdiem ar daudz  
mantām un tehniku

Īsa, vidēja un gara 
auguma lietotājiem

Pretsadursmes  
funkcija

+

Var uzbūvēt L 
veida galdus

Piemērots:

Stingra rāmja konstrukcija ar labākajām tirgū pieejamajām  
kolonnām. Šie ir no visiem viedokļiem lietošanā patīkami galdi ar ilgu 
kalpošanas laiku. 

DL15 piemērots vidēja auguma cilvēkiem.  
DL16 piemērots īsa un gara auguma cilvēkiem, kā arī nodrošinās  
vislabāko stingumu paceltā stāvoklī. 

Modelis PF1 PF2

Sānu stingums

Priekšas stingums

Klusums

Lietotāju augums Augumā līdz ~1.86m

Regulācija 70-120cm

Virsmas izmēri 120-160 x 60-90cm 80-210 x 60-90cm

Kolonnas PF, Ti Motion, 2 posmu PF, Linak , 2 posmu

Rāmja krāsas

PF Sērija

Vidēja izmēra  ekrāniVienkārši galdi ar mazu 
slodzi

Vidēji lietotāju augumi

Piemērots:

Budžeta sērija ar savā klasē labākajiem parametriem. Galvenā atšķirība 
no DL sērijas būs stingums paceltā stāvoklī. Jo lielāki galdi un vairāk 
lietas jācilā jo vairāk varēs just vienkāršotās konstrukcijas ietekmi.  
 
PF1 piemērots mazākām virsmām/mazākai slodzei. Laptopa/mājas 
biroja galds. 
PF2 LINAK elektronika un to iesakām ja DL sērijas galdi ir ārpus budžeta.

24”

5 gadu garantija

Galdi ar paaugstinātu ergonomiku03

DLM 

DLN

Galds ar divām virsmām kur vidējā daļa ir sagāžama līdz pat 20 grādu 
slīpumam, kas padara to ērti lietojamu rakstāmdarbiem. Komplektā 
ar monitora roku un ergonomisku krēslu slīpā darba virsma piedāvās 
vēl ērtākas darba pozas gan sēdus, gan stāvus.  
 
Lielisks galds visai ģimenei jo dubultā darba virsma ļauj novietot  
datoru un ievadierīces nost no pamatvirsmas, un pamatvirsmu 
izmantot bērna mācību darbiem.

Elektroniski sagāžama vidusdaļa ļauj ātri un ērti mainīt darba pozas 
gan strādājot sēdus, gan stāvus.  
 
Pozitīvā leņķī sagāzta virsmas daļa piemērota atslodzes darba pozai. 
Negatīvā leņķī sagāzta virsmas daļa piemērota darbam stāvus un  
atbrīvo roku/plecu daļu.

Dyna Desk

Work Motions Dyna Desk modulis apvienots ar mūsu galda rāmi. 
Paredzēts lietotājiem, kuri pavada ļoti garas darba stundas pie galda.  
 
Vidējā virsmas daļa aprīkota ar individuālu elektronisku pacelšanas 
mehānismu kurš pēc regulējama taimera tiek virzīts lejup un augšup 
liekot lietotājam vairāk kustēties, mazinot ilgstoši statisku darba pozu 
slikto ietekmi.
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Kvalitāte04

Būtiskākās lietošanas komforta / labu galdu īpašības: 

• Stingums – galda kustīgums un elastīgums paceltā stāvoklī. Galds nedrīkst 
šūpoties un būt atsperīgs.  

• Kluss mehānisms un darbība bez vibrācijām – lai galda lietošana netraucē citiem 

• Ilgmūžība - galdu kvalitāti varēs novērtēt pēc ~1 gada lietošanas, kad parādīsies 
pirmās nodiluma pazīmes mehānismos 

• Reakcijas laiks pēc vadības pogas nospiešanas – kustībai jāsākas uzreiz un jābūt 
iespējai precīzi noregulēt augstumu 

• Galda apstāšanās pēc vadības pogas atlaišanas – ja galds apstājas lēni, ar garu 
„bremzēšanas ceļu”, tas var izsaukt ap galdu esošo priekšmetu  
( atvērts logs, zem galda novietots papīrgrozs ) bojājumus. 

• Kustības ātrums – ir svarīgs, ja galda regulācijas diapazons ir 500mm un vairāk. 

• Galda rāmja mehāniskās un lietotāja drošības īpašības vispilnīgāk reglamentē 
starptautisks standarts ISO 21016, kurš nosaka: Galda stabilitāti pret apgāšanos; 
Mehānisko izturību zem slodzes; Ilgizturību ( piemēram, 10,000 cikli  pie  
vertikālās slodzes ); Augstumā regulēšanas mehānisma ilgizturība ( darba  
galdiem 5000 cikli ).

Kam pievērst uzmanību pērkot elektriski regulējamu galdu?

Kolonnas un elektronika

ražo Salons AIS 
ražo LINAK

Pultis DL sērijas galdiem

Standarta pults. Ar atmiņu. Pults ar atmiņu un augstuma 
indikāciju.

Pults ar atmiņu, augstuma 
indikāciju un kaloriju skaitītāju.

USB priekš PC/MAC vai Bluetooth priekš iOS/Android

Vadība no datora un mobilās ierīces

• Augstuma regulācija
• Atmiņa
• Statistika

Galda virsmu materiāli

Izgatavojam virsmas no laminētām kokskaidu plātnēm un finierēta vai krāsota MDF.
Pieejami vairāk kā 100 dekori. Dekoru paraugi apskatāmi mājaslapā, bet vislabāk iesakam apskatīt paraugus dabā.

Formas un izmēri

Virsmu izmēri un formas pēc pasūtījuma.  
Populārākais izmērs regulējama galda virsmai ir 160x80cm. Ieteicama forma ar izgriezumu pa vidu, lai balstītu plecu daļu.

Salons AIS komandai ir vairāk kā 25 gadu pieredze mētāla mēbeļu rāmju 
izstrādē un ražošanā. Pateicoties pieredzei, ir radīti produkti ar ļoti  
augstiem , ikdienas lietošanā svarīgiem, parametriem. 
 
Galda rāmji tiek ražoti Latvijā, bet kolonnas un elektroniku piegādā Dāņu 
uzņēmums LINAK.

LINAK nodrošina 5 gadu garantiju! 

PIEZO

PIEZO sadursmes kontrole izmanto kolonnā 
iebūvētu sensoru, kas aptur kustību pie sadursmes 
ar šķērsli, piemēram, atvērtu logu vai krēslu, kas  
palicis zem galda, kā arī situācijās kad galdu lieto  
cilvēks ratiņkrēslā.

Citi ražotāji izmanto motoru strāvas mērīšanas tehnoloģiju, kurai ir vairāki trūkumi - 
nejūtīgas zonas, nereaģē uz mīkstiem priekšmetiem un ilgtermiņā var radīt problēmas, 
jo kolonnās dilst bukses un sistēma vairs nespēj korekti nomērīt atšķirības.
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Galdu pārbūve pērkot tikai pašu rāmi05

Pastāv iespēja pārbūvēt esošos galdus saglabājot darba virsmu un nemainīt citas mēbeles

Īpašas formas galdu pārbūve

L Veida galdu pārbūve

Galdu pārbūve iekļauj arī vadu sakārtošanu un tam nepieciešamo produktu sagādāšanu

Specialie galdi un pielāgotas konstrukcijas06

Treideru galdi

Augstumā regulējams rāmis ar nobīdītu centru un elektroniski  
augstumā regulējamu ekrānu sienu. 

Darba galds

Mehānismi ar lielu celtspēju un papildus stiprības elementiem.

Konferenču galds

TV Lifti 
Paceļami un nolaižami TV mehānismi.

Konstrukciju izstrāde
Individuālu augstumā regulējamu konstrukciju izstrādē.

Galdi uz vienas kolonnas

Ar un bez riteņiem, kā arī stiprināmi pie sienas. 
Papildus modulis virsmas sagāšanai leņķī.
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Virtuves un medicīnas mēbeles07

Regulējamas virtuves mēbeles

Elektriski nolaižami/paceļami skapji Augstumā regulējamas darba virsmas

Pārsienamie galdi Augstumā regulējamas izlietnes

Akustiskās starpsienas 08

SCREENIT A30 FLEXIBLE

SCREENIT A30

A Klases absorbcijas panelis, kas var kalpot gan kā regulējama augstuma starpsiena, gan kā brīvstāvošs vai sienas panelis

A Klases absorbcijas starpsiena. Pieejami vairāk kā 100 
dažādi audumi, kā arī iespēja pasūtīt apdruku:
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Akustiskās starpsienas 09

SCREENIT A30 SLIDE

A Klases absorbcijas starpsiena bīdama pa sliedi.

A30 Sānu starpsienas

FOLDIT - pārvietojamās starpsienas

Akustiskie sienu un griestu paneļi10

SOUND OFF
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Organizātori11

SetupIT Screen IT +

Basic

• Praktiska un eleganta -  atbrīvo vietu uz darbagalda
• Alumīnija folderu sistēma 
• Iekļauts A4 izmēra plaukts, nodalījums sīklietām un 

magnētisks paliknis
• Ērti novietojams galda virsmas malā
• Izmēri: 724 x 260 mm

Lift System

Conceptum M 
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Astrix -  krēsls ar plašām regulācijas iespējām 

• Nodrošina iespēju kustēties atrodoties arī sēdus
• Aktīvais režīms atļauj mainīt slodzi - sniedz   

iespēju sēdēt dažādās pozīcijās
• Testēts atbilstoši EN-1335
• Atbilst 24h sēdēšanas prasībām
• Svaram līdz 150kg
• Regulējams augstums 
• Regulējama sēdīte 
• 4 virzienos regulējami roku balsti 
• Regulējams muguras balsts 
• Synchro mehānisms 
• Atdalīta sēdīte - trapeces režīms 
• Galvas balsts - regulējams augstums un attālums 

Muguras atbalsts - Lumbarfit

• Ērti uzlikt uz jebkura krēsla - stiprinās ar jostu
• Pumpējams atbalsta izmērs
• Noņemama un mazgājama plīša velūra apdare
• Izmērs: 24 x 41 cm

Roku paliktnis krēsla balstiem Betteron

• Mazina spiedienu un netraucē asinsriti
• Nodrošinās labāku komfortu rokām un 

elkoņiem
• Dubultais putu slānis - iekšpusē  

viscoelastic atmiņas putas
• Ražots no dabīgiem materiāliem
• Piemērots 15 - 28 cm gariem krēslu balstiem

Audumi:

Citi audumi pēc pasūtījuma

Lamiga

• Pielāgojams ERGO-DISC elastīgais muguras balsts
• Regulējams muguras balsta izliekums
• Regulējams augstums 
• Regulējama sēdīte 
• 4 virzienos regulējami roku balsti 
• Synchro mehānisms 
• Galvas balsts - regulējams augstums un attālums 
• Svaram līdz 150kg
• Plašs audumu klāsts

OKAY II

• VSP Synchro mehānisms 
• Regulējams muguras balsta izliekums
• Regulējams augstums 
• Regulējama sēdīte 
• 3 virzienos regulējami roku balsti 
• Svaram līdz 150kg
• Plašs audumu klāsts

Ergonomiski krēsli12
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Kustīgie krēsli13

Swopper ir pasaulē pirmais aktīvais 3D krēsls, kas atbalsta un veicina kustēšanos un biežu pozas 
maiņu arī sēžot.  Ieguvum ir acīmredzami un tie visi izceļ Swopper īpašības – novērš muguras sāpes 
un saspringumu, uzlabo veselību, labsajūtu un palielina darba spējas.

Ja agrāk tika uzskatīts, ka ir tikai VIENA  
pareiza sēdēšanas poza, tad šodien 
fizioterapeiti uzsver, ka cilvēks ir radīts lai 
kustētos, tādēļ tam nekad nevajadzētu 
ilgstoši atrasties vienā pozā, bet gan bieži 
to mainīt

Swopper 

• Mudina mainīt pozu un atgādina sēdēšanu uz bumbas
• Izliektā sēdekļa forma veicina elastīgumu un vienmērīgu 

darbību - mugurkaula, gūžas, kakla, vēdera un sānu daļai.
• Augstas kvalitātes mikrošķiedras audums
• Atsperu mehānisms, kuru iespējams regulēt atbilstoši  

ķermeņa svaram
• Augsta kvalitāte - Vācijā ražotas komponentes

Swoppster

• Kustīgais krēsls bērniem līdz 50 kg
• Mazina ilgstošas sēdēšanas problēmas bērniem, kuri jau 

skolas laikā pavada pārāk ilgu laiku sēdus. 
• Kustība palīdz domāt un sakoncentrēt idejas
• Aktīvais krēsls neļauj sēdēt nepareizā pozā, tadējādi 

novēršot muguras problēmas
• Sēdītes materiāls Microvelour - viegli tīrāms, elpojošs,  

izturīgs pret noberšanos

3Dee

• Swopper krēsla funkcijas ieliktas klasiskā krēsla izskatā
• Aktīvs - ļauj brīvāk kustēties, šūpoties uz sāniem,  uz priekšu 

un atpakaļ 
• Vertikālā kustība veicina asins cirkulāciju
• Individuāli regulējams muguras atbalts
• Krēsls seko ķermeņa kustībai
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Pussēdus krēsli14

Mazina galvassāpes

Mazina saspringumu plecos

Uzlabojas stāja

Uzlabojas gremošana

Labāks mikroklimats ģenitāliju apvidū

Samazinās celulīta veidošanās

Mazina artrozes risku/vēnu varikozi

Uzlabojas asinsrite

Pielietojums Piederumi

Risinājums starp sēdēšanu un stāvēšanu. Izmantojot augstumā regulējamu galdu un šādus krēslus var 
nodrošināt darba pozu, kura ir īpaši veselīga mugurai, jo ķermeņa svara balstīšanā tiek lietotas arī kājas.

SwingFit - Ar kustīgu sēdīti

• Sedlu krēsls ar kustīgu sēdīti, kas ļauj aktīvi 
sēdēt - kustēties un pat vingrot

• Regulējams augstums un attālums starp 
sēdītēm

• Patentēts dalītās sēdītes mehānisms
• Alumīnija bāze.
• A1 klases āda
• 10 gadu garantija

Muvman - kustīgais krēsls.

• Iespējams viegli mainīt sēdēšanas augstumu
• Vienmēr kustībā - sēdus, pussēdus un stāvus
• Kustība nāk no pamatplates - tas pasargā Jūsu 

gurnus, un aktīvi lietojot vingrina kāju muskuļus, 
vienlaikus uzlabojot asinsriti.

• Vairāk piemērots darbam pussēdus - prasa   
augstāku galdu, bet var lietot arī sēdus stāvoklī

• Īpašs anti-spiediena sēdeklis ar rokturi, lai būtu 
viegli pārnēsāt

Twin

• Vienkāršāks par SwingFit modeli
• Dalītais krēsls ar regulējamu augstumu
• Patentēts dalītās sēdītes mehānisms
• A3 klases āda
• Plastikāta bāze 580mm diametrā 
• 10 gadu garantija
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Kāju balsts Basic

• Plaši regulējams augstums un slīpums
• Regulējams ar pedāli
• Unikāls Goot atsperu mehānisms 
• Nodrošina stabilu atbalstu kājām
• Augstumu iespējams regulēt 80- 290 mm
• Izmēri: 420 x 315 mm
• Svars: 5900 g

Kāju balsti un paklāji15

• Vertikāli regulējams kāju balsts  
atbrīvo spriedzi kājās un  
nodrošina ērtāku sēdēšanu, 
uzlabo stāju un palīdz novērst 
dažādas muguras veselības  
problēmas. 

INZONE Footrest

• Regulējams sagāzums un augstums
• Papildus balsts kājām
• Izmēri: 490 x 370 x 370 mm

Ergo Base Mat

Gymba līdzsvara paklājs

• Padarīs Jūs aktīvāku - strādājot stāvus trenējiet  
kājas, gurnus, muguru un līdzsvaru

• Palīdz sabalansēt stāju
• Sajutīsiet ne tikai muskuļu darbību, strādās viss  

ķermeņis, un jutīsieties labāk
• Ražots Somijā balstoties uz klīniskiem  

pētījumiem
• Izmēri: 465 x 305 mm

Papildus treniņš strādājot stāvus. Līdzsvara noturēšana nodarbina vēl vairāk ķermeņa muskuļus, kā arī palīdz pareizi -  
mainīgi sadalīt slodzi starp abām kājām.

Kāju atbalsts priekš Ergo Base Mat

• Komplektējas ar Ergo Base paklāju
• Apaļā forma ļauj kustināt pēda uzlabojot asinsriti
• Mazina pietūkumu un smaguma sajūtu kājās

Mīksts paklājs ar audumu priekš stāvēšanas pie regulējama galda.  
Komplektā iekļauts stiprinājums pie galda malas. Pieejams pelēkā un  
melnā krāsā

Inzone StandMat

Ražots no poleuritāna. Šis paklājs nodrošina iespēju kustēties stāvot pie darba galda. Mīkstais materiāls sniedz  
nesalīdzināmi labāku komfortu par parastajiem gumijas vai auduma paklājiem.
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Portatīvo datoru stendi16

• Portatīvais dators ir paredzēts tikai īslaicīgam darbam.  

• Strādājot ar to ikdienā ir nepieciešams pacelt ekrānu augstāk, kā 
arī lietot ārējo klaviatūru un datorpeli, jo iebūvētie risinājumi  
neatbilst ergonomikas prasībām. 

• Portatīvo datoru stendi ļauj pacelt ekrānu augstāk, kas palīdzēs  
atbrīvot muguru / plecu daļu. 

• Atbrīvotāka darba poza ļauj uzņemt par 20% vairāk skābekļa. 

• Stendi ir saliekami - pārnēsajami.

Paceltais ekrāns ir ērti 
lietojams kopā ar  
pamata monitoru -  
uzlabo produktivitāti

Ergo Q260 - Augstas klases alumīnija stends

• Ļoti plāns - 7mm
• Alumīnijs (Hylite)
• Iebūvets dokumentu turētājs
• Laptopiem līdz 15,6”
• 5 dažādi augstumi (9-21cm)
• Izmēri: 230 x 310 x 9 mm (salocīts)
• Svars: 430 g

Ergo Q330 - Alternatīva Q260 

• Viegls, pilnībā salokāms
• ABS plastmasa
• Iebūvets dokumentu turētājs
• Laptopiem līdz 17”
• 6 dažādi augstumi (11-19cm)
• Izmēri: 228 x 310 x 13 mm (salocīts)
• Svars: 490 g

SlimCool - Laptopa un Planšetdatora stends

• Piemērots: Laptopiem, Tabletēm, iPad un 
e-grāmatām

• Alumīnijs 
• 6 dažādi augstumi 
• Izmēri: 182-275 x 252 x 9 mm (salocīts)
• Svars: 550 g
• Max. slodze 30 kg

Citi risinājumi mājaslapā
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Monitoru stendi17

• Ērtāk strādāt - paceļ ekrānu augstāk,  
atbrīvo muguru / plecu daļu.  

• Monitora stendi, līdzīgi kā monitoru  
rokas paceļ ekrānu augstāk, bet 
nesniedz tik plašas regulācijas  
iespējas.  

• Stendus ieteicams izmantot, ja  
galds nav augstumā regulējams.  
Pie regulējama galda nepieciešams  
izmantot monitora rokas. 

• Monitora stendus var apvienot ar  
atsevišķi nopērkamiem dokumentu 
turētājiem. 

• Atbrīvo vietu uz galda - izveido  
papildus nodalījumu zem ekrāna.

Q-riser 90 bez augstuma regulācijas 

• Materiāls - caurspīdīgs akrils
• Ar fiksētu augstumu 9 cm
• Izmēri: 380 x 200 x 95 mm

Q-riser 130 ar augstuma regulāciju

• Materiāls - caurspīdīgs akrils
• 5 dažādi augstumi (6,8,10,12,14 cm)
• Izmēri: 310 x 265 x 60 mm

Q-deskmanager 150 ar dokumentu turētāju

• Materiāls - caurspīdīgs akrils
• Iebūvets dokumentu un telefona turētājs
• 5 dažādi augstumi (9,10,12,14,16cm)
• Izmēri: 310 x 330 x 60 mm
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Dokumentu stendi18

• Padara darbu ar dokumentiem efektīvāku un ērtāku - darbs 
vienā plaknē ar ekrānu samazina kļūdas datu ievadē. 

• Dokumentus var novietot tieši zem ekrāna – nodrošinot vairāk  
vietas uz galda un mazinot vajadzību liekties uz sāniem.

Flex Doc

• Materiāls - caurspīdīgs akrils
• Savietojas ar monitoru stendiem
• 5 dažādi augstumi (8-13 cm)
• Izmēri: 384 x 260 x 70 mm

Q-doc 515 

• Materiāls - caurspīdīgs akrils
• Iespējams atbalstīt visa veida dokumentus 

- pat dokumentu mapes
• Savietojas ar monitoru stendiem
• 7 dažādi augstumi (12-24cm)
• Izmēri: 515 x 290 x 120 mm

FlexDesk 640 

• Augstas kvalitātes satīna darba virsma 
Īpaša funkcija - Regulējams sagāzums

• Iebūvets dokumentu turētājs
• Ekskluzīvs dizains
• Regulējams augstums 11,5 - 17,5 cm
• Izmēri: 515 x 335 x 11 mm

Citi risinājumi mājaslapā

Q-doc 415 Satin

• Materiāls - tonēts akrils
• Iespējams atbalstīt visa veida dokumentus 

- pat dokumentu mapes
• Savietojas ar monitoru stendiem
• 7 dažādi augstumi (12-24cm)
• Izmēri: 390 x 275 x 115 mm
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Monitoru rokas19

Uzlabo darba efektivitāti ļaujot ātri un ērti pielāgot ekrāna augstumu, 
attālumu un sagāzumu. Bieži, atkarībā no lietotās datorprogrammas, 
mainās arī ērtākā darba poza. Rasēšana prasa vienu, bet darbs ar  
dokumentiem citu. Monitora rokas ļauj brīvi pielāgoties ik vienam 
uzdevumam.

Palīdz pie regulējama galda - strādājot stāvus ekrānu nepieciešams 
novietot jūtami augstāk.

Komplektā ar ergonomisku 
krēslu ļauj strādāt atslodzes 
darba pozā - atgāzties atpakaļ 
un pievilkt ekrānu tuvāk.
 
Ērtāk strādāt - samazina 
sasprindzinājumu muguras, 
kakla un plecu zonā, kā arī 
novērš galvassāpes, kas rodas 
no nepiemērotas pozas.

Atbrīvo vietu uz galda.

Rodney - iestādāma augstuma roka

• Iestādāma ar roku pagriežot sviru
• Balta, melna vai pelēka
• Piemērota monitoriem līdz 8,5 kg
• Askētisks un moderns dizains
• Paredzēta vieta vadiem
• Atbilst VESA 75/ 100
• Videi draudzīgi materiāli un iepakojums

FLO - dinamiski regulējama

• Unikāla dizaina monitora roka
• Balta, pelēka, melna
• Atsperes mehānisms- augstums iestādāms vienkārši pieskaroties 

ekrānam
• Piemērota 3-9 kg smagiem monitoriem
• Flo+ roka notur līdz 15kg smagus monitorus
• Viegli un ērti lietojama - palielina darba efektivitāti
• Svara indikators - Iespējams regulēt rokas kustības stiprumu
• Paredzēta vieta vadiem
• Atbilst VESA 75 / 100

FLO - dubultā roka

• Divas dinamiski regulējamas Flo monitora rokas piestiprinātas pie 
galda ar vienu skavu.

• Iespējams piemontēt laptopa vai planšetes  
adapteri, un vienlaicīgi strādāt ar monitoru un planšeti vai laptopu. 

• Maksimālais monitors svars: 9kg katrai rokai
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Monitoru rokas20

FLO dubultā roka ar portatīvā datora stendu

• Lielisks risinājums strādājot kopā ar monitoru un portatīvo datoru
• Viegli mainīt attālumu, augstumu un leņķi
• Iespēja izmantot abus ekrānus
• Piemērots 7-39 mm bieziem datoriem
• Iespējams pasūtīt papildinājumu dokstacijai
• Iespējams uzstādīt arī uz citām VESA plāksnēm

FLO Modulārā roka 3 ekrāniem

• Katra modulārā roka ir aprīkota ar atsperes mehānismu un 
stiprinās uz viena Wishbone sērijas statīva 

• Katra roka paredzēta 3-9 kg smagiem monitoriem 
• Paredzēta vieta vadiem
• VESA 75 un 100

Wishbone 8 un vairāk ekrāniem

• Wishbone ir pasaules vadošais vienu un vairāku monitoru 
stends

• Viegls, pilnībā regulējams un viegli uzstādāms
• Uz katras rokas iespējams atbalstīt līdz 12kg smagus  

monitorus vai 24kg Wishbonu+ izpildījumā
• Paredzēta vieta vadiem
• Ar roku iestādāms augstums - jebkurā laikā varat to pamainīt
• Iespējamas diva veida rokas un trīs garuma statīvi

Folderu sistēma

• Uz alumīnija profiliem balstīta sistēma notur vairākas  
monitora rokas 

• Iespējams izvēlēties dažāda dizaina monitora rokas
• Katram darbiniekam var uzstādīt nepieciešamo augstumu 

atsevišķi
• Pieejami 1800mm, 1600mm, 1200mm un 1000mm garumi

Sienas stiprinājumi

Citi risinājumi mājaslapā

FLO + Planšetdators

FLO Modulārā roka 2 ekrāniem
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Planšetdatoru turētāji 21

• Planšetdatori sāk ieņemt ar vien lielāku lomu cilvēku ikdienā un šis fakts vērš uzmanību uz to 
ergonomisku lietošanu. 

• Līdzīgi kā portatīvajiem datoriem, arī šeit, ilgāk lietojot, ekrānu nepieciešams pacelt augstāk, tādā 
veidā mazinot saspringumu plecos, kā arī ļaujot ieņemt ķermenim ērtāku pozu.

• Biroja darbam un ceļošanai būs piemērots 
Bakker Elkhuizen izstrādātais Tabletriser. 

• Mājas lietošanai vairāk piemērots Octa 
veidotais MonkeyTale risinājums, kur 
lietošanas scenarīji ir paša lietotāja izdomas 
jautājums – brīvi stiprināms pie mēbelēm, 
lietojams uz galda, dīvānā utt.

Tabletriser 

• Piemērots dažādiem planšetdatoriem no 9.7 līdz 10.5”  
(vai līdz 320 x 195 mm) 

• Viegli pielikt un noņemt planšeti - stiprinās uz piesūcekņiem 
• Regulējams augstums un sagāzums
• Iespēja pagriest planšeti
• Komplektā ar somu
• Askētisks un moderns dizains
• Paredzēta vieta kompaktai klaviatūrai

Octa Monkey Tale

• Pilnībā pielāgojams augstums, leņķis u.c pozīcijas, 
pateicoties kustīgam, salokāmam statīvam

• Stiprinās pie jebkura planšetdatora ar piesūcekņiem
• Ļoti izturīgs un rokām patīkams silikona materiāls 

(iekšā metāls)
• Ļoti plašs pielietojums - ērti lietot uz galda, stiprināt  

pie mēbelēm, iekārt utml. 

SlimCool - Laptopa un Planšetdatora stends.

• Piemērots: Planšetdatoriem, laptopiem, e-grāmatām
• Alumīnijs 
• 6 dažādi augstumi 
• Izmēri: 182-275 x 252 x 9 mm (salocīts)
• Svars: 550 g
• Max. slodze 30 kg
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Ergonomiskās klaviatūras22

Kompaktās klaviatūras ir bez ciparnīcas jo vairums to neizmanto, bet  
ciparnīca piespiež datorpeli novietot tālāk - radot papildus  
sasprindzinājumu rokas muskulatūrā.

Īpaši ērti un atsaucīgi taustiņi - nodrošina ērtu un,  galvenais,  
ātru rakstīšanu.

Kompakta - pārnēsajama līdzi, lai var izmantot ar datora stendu.

Populāras ir melnas klaviatūras ar baltiem burtiem. Tas ir divu  
iemeslu dēļ - dizains + praktiskums (neredz netīrumus).  
Svarīgi saprast, ka cilvēkam ērtāk būtu pretēji - melni burti uz balta.

Pelēcīgi gaiši taustiņi ir vidusceļš - praktiski un funkcionāli.  

Iedomājieties vairākas grāmatas 
lapas - melns papīrs un balts 
papīrs. Lasot melno papīru ar 
baltajiem burtiem ātrāk rādīsies 
grūtības koncentrēties. 

QWERTY
QWERTY
QWERTY
QWERTY

QWERTY
QWERTY
QWERTY
QWERTY

QWERTY
QWERTY
QWERTY
QWERTY

QWERTY
QWERTY
QWERTY
QWERTY

S-board 840 Design USB

• Pelēcīgi gaiši taustiņi
• Sānos 2x USB porti
• ENG / RUS izklājums
• Ērti pārnēsājama - tikai 2 cm bieza
• Izmēri: 305 x 165 x 20 mm
• Svars: 480 g

       Ciparnīca pieejama atsevišķi

M Board 870

• Bluetooth savienojums
• Kompakta un viegli pārnēsajama
• Ātrā pārslēgšanās no datora, planšetes vai  telefona
• Ērta un ātra datu ievade pateicoties “Scissor-switch” 

tipa konstrukcijai

Citi risinājumi mājaslapā vai uz pieprasījumu

Goldtouch Travel Go Bluetooth

• Bluetooth savienojums
• Regulējams leņķis
• Klusa un atsaucīga taustiņu darbība
• ENG  izklājums
• Ērti pārnēsājama - salokāma
• Izmēri: 343 x 143 x 25 mm
• Svars: 500 g
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Ergonomiskās peles23

Strādājot ar vertikālo datorpeli, roka atrodas dabīgā rokasspiediena 
stāvoklī - nav vajadzība to locītavā sagriezt. Šādi ieverojāmi samazinās 
karpālā kanāla sindroma riski.

Karpālā kanāla sindroms ir plaši izplatīts starp cilvēkiem, kuri intensīvi 
strādā ar datorpeli. Šis sindroms nozīmē, ka plaukstas locītavas rajonā 
ir nospiests nervs. Nerva nospiedums ir iemesls roku tirpšanai,  
nejūtīgumam un smagos gadījumos arī nespējai veikt darbības ar 
rokām.

Vēl šajā sadaļā ir vērts pieminēt centrālā tipa datorpeles, kur kustības 
iespējams veikt ar abām rokām un nodarbināt citas rokas muskuļu 
grupas.

Verto Mouse

Citi risinājumi mājaslapā

• Vienkāršāka par Evoluent 
(daļēji vertikāla)

• 2 pogas un atsevišķš rit-
ināšanas rullītis  
(trešā poga)

• Versija ar vadu un bez

• Jaunas paaudzes  
Evoluent datorpele

• Bezvadu un vadu versija
• 5 iestādāmas pogas
• Labāk piemērota 

mazām plaukstām

Evoluent Standard 

• Oriģinālā vertikālā datorpele
• USB savienojums
• Patentēta - precīzs un pareizs 

leņķis  
 

• Uzlabotas formas - roka un 
īkšķis lieliski pieguļas pelei

• Atbalsta roku pilnīgi vertikāli, 
neitrālā rokasspiediena stāvoklī

• Pieejama bezvadu versija
• 7 taustiņi kuru funkcija iestādā-

ma ar programmatūru
• Regulējams jūtīgums
• Pieejama versija kreiļiem

• Ar rievotu virsmu, kas ļauj to sat-
vert ērtāk.

• 5 pogu vertikāla datorpele ar 
regulējamu izšķirtspēju

Evoluent CEvoluent 4  

Delux M618 - Ar rokas atbalstu

• Darbības princips ļoti 
līdzinās darbam ar 
pildspalvu

• Pele piemērota 
abām rokām

DXT Mouse
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Paliktņi un roku atbalsti24

Roku atbalsti palīdz ne tikai atslogot plaukstas un apakšdelma 
locītavas, bet arī palīdz atbrīvot plecu daļu un ļauj strādāt atbrīvotākā 
darba poza. Vienmērīgāk sadala slodzi.

Galdu papildinājumi ļauj palielināt lietojamo darba galda virsmas  
laukumu, jo klaviatūru var pavirzīt tuvāk un ērti nobalstīt rokas. 

Datorpeļu un klaviatūru paliktņi

 Galda papildinājumi / Roku atbalsti

Roku paliktnis krēsla balstiem - Betteron

• Mazina spiedienu un netraucē asinsriti
• Nodrošinās labāku komfortu rokām un elkoņiem
• Dubultais putu slānis - iekšpusē  

viscoelastic atmiņas putas
• Ražots no dabīgiem materiāliem
• Piemērots 15 - 28 cm gariem krēslu balstiem

Stūra galda papildinājums CombiRest

• Četri vienā: Klaviatūras un peles paliktnis, roku 
atbalsts un galda papildinājums

• Roku balsts - atslogo plaukstu locītavas,  
netraucē asinsriti

• Roku/delmu atbalsts, palīdz samazināt karpālā 
kanāla simptomus, tirpšanu, kņudēšanu vai  
aukstās rokas

• Izmantoti videi draudzīgi materiāli

Produkta kods: 459-3015 Produkta kods: 459-4024 Produkta kods: 460-1441

Kods: ES67109Kods: BNEGTWRKods: ES67106 Kods: BNEEMP Kods: BNETWRC
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LED Lampas25

Apgaismojums būtiski ietekmē darba kvalitāti. Gaismas ietekmi, jeb nozīmi visbiežāk sajūt tikai pēc 
apgaismojuma uzlabošanas. Līdz tam cilvēks bieži vien pielāgojas apstākļiem un nepamana dažādus 
ķermeņa signālus par nepietiekamu / nepiemērotu apgaismojumu - saspringta darba poza, jūtīgas 
acis, nogurums u.c

Mūsdienīgas LED lampas ir ne tikai energo efektīvas, bet arī 
sniedz jaunas iespējas.

Iespēja mainīt gaismas spilgtumu un toni (temperatūru) 
ļauj labāk pielāgoties veicamajam uzdevumam - darbam ar 
datoru, lasīšanai, atpūtai u.c.

D51 viena posma

• Balta vai melna
• Skārienjūtīga spilgtuma regulēšanas poga. 
• Virsma pārklāta ar Anti-Reflection -  lai neapžilbinātu 
• 5 Spilgtuma regulēšanas režīmi: (± 100Lux), 100 Lux, 300 Lux, 600 

Lux, 900 Lux, 1100 Lux
• Krāsu temperatūra 6000 K ± 500 K
• USB lādētājs 5.0 V 1.5 A USB
• Kalpošanas laiks Ilgāk nekā 40000 h
• CRI indekss virs 90

D61 divu posmu

• Balta vai melna
• Skārienjūtīga vadība - spilgtuma, krāsu temperatūras regulēšanai 

un taimeris 1h
• Ar Anti-glare virsmu, lai neapžilbinātu
• 5 Spilgtuma regulēšanas režīmi:  

1,100 / 1,000 /900/750/600 ± 100 Lux
• Trīs krāsu temperatūras 6000-7000 K, 4300-5300 K, 2500-3300 K
• Zems enerģijas patēriņš 11 W. Ilgs mūžs > 40.000 h
• CRI indekss virs 90

D100 FLOW divu posmu

• Skārienjūtīga vadība - spilgtuma, krāsu temperatūras regulēšanai 
• Stiprināma pie galda malas
• Virsma pārklāta ar Anti-Reflection
• 3 krāsu temp.režīmi 6600K, 4800K, 2800-2600K
• 5 Spilgtuma regulēšanas režīmi 1.600 / 1.400 / 1.200 /1.000 / 800 

Lux ± 100 Lux
• Zems enerģijas patēriņš, USB lādētājs
• CRI indekss virs 90
• Zems enerģijas patēriņš 11 W. Ilgs mūžs > 40.000 h

D100 trīs posmu

• Skārienjūtīga vadība - spilgtuma, krāsu temperatūras regulēšanai 
• Stiprināma pie galda malas
• Virsma pārklāta ar Anti-Reflection
• 3 krāsu temp.režīmi 6600K, 4800K, 2800-2600K
• 5 Spilgtuma regulēšanas režīmi 1.600 / 1.400 / 1.200 /1.000 / 800 

Lux ± 100 Lux
• Zems enerģijas patēriņš, USB lādētājs
• CRI indekss virs 90
• Zems enerģijas patēriņš 11 W. Ilgs mūžs > 40.000 h
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LED Lampas26

SATURNUS

• Sudrabpelēka
• Skārienjūtīga spilgtuma regulēšanas poga. 
• Virsma pārklāta ar Anti-Reflection -  lai neapžilbinātu 
• 4 Spilgtuma regulēšanas režīmi: (± 100Lux), 800 Lux, 1100 Lux, 

1200 Lux, 1000 Lux
• 4 krāsu temp.režīmi 3000K, 3800K, 4300K, 5700K 
• USB lādētājs 5.0 V 2A USB
• Kalpošanas laiks Ilgāk nekā 40000 h
• CRI indekss virs 90
• Zems enerģijas patēriņš 10 W. Ilgs mūžs > 40.000 h

ORCHID

• Pelēka, melna, bronzas
• 3 Spilgtuma regulēšanas režīmi.
• Krāsu temperatūra 3000K
• Lux līdz 1660
• Zems enerģijas patēriņš 8W
• CRI Indekss virs 80

TULIP

Citi risinājumi mājaslapā vai uz pieprasījumu

• Balts/Melns korpuss
• Krāsu temperatūra 4000-6500K
• Lux līdz 900
• Zems enerģijas patēriņš 8W
• CRI Indekss virs 80

Vadu organizēšana27

Pēc

Pirms

Pēc
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Kabeļu nodalījums / kanāls -  FOLD / MOVE.

• Nodalījums un kabeļu kanāls saliekams no vairākiem posmiem
• Pelēks, melns vai balts
• Ērti atverams no abām pusēm
• Vienota sistēma - nodalījums + vertikālais kabeļu kanāls 
• Lietojami arī atsevišķi 

Kabeļu nodalījums Ranna

• LiftPipe - ar centra stiprinājumu,  
regulējams 3 augstumos

• Izmērs: 650/1050 x 100 x 100 mm

Kabeļu nodalījums LiftPipe

Vadu organizēšana28

Kabeļu kanāls FLEX

• FLEX2 - komplekts ar bāzi un 
stiprinājumu

• Vertikālai kabeļu stiprināšanai

• Classic - Ar 3 nodalījumiem
• Lietojams gan horizontāli, gan 

vertikāli

• PRO horizontālais kabeļu kanāls. 
• Iztur 120kg slodzi

Kabeļu kanāls Classic Kabeļu kanāls PRO

Griestu kabeļu kanāls Universāls kabeļu kanāls Techflex kabeļu apvalks

Kabeļu klipsis Kabeļu satvērējs Lielo kabeļu klipsis

Lentes kabeļu saistīšanai
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MMD procesoru turētājs

• Stiprinās pie galda, pa vidu rāmim.
• Datoru stiprina ar siksnu
• Pelēks, balts, melns

Universal QC

• Stiprināms pie galda virsmas
• Datoru nostiprina ar fiksatoru. Bez sisknām
• Regulējams augstums (22,5 - 43,5 cm) un platums 

(4 - 12,5 cm)
• Pelēks, balts, melns

Gondola - pa sliedi bīdāms procesoru turētājs

• Stiprinās pie galda virsmas. Datoru iekar siksnās
• Ar sliedi - Iespējams bīdīt un grozīt ap asi 

Citi risinājumi mājaslapā vai uz pieprasījumu

Procesoru turētāji29 Ergonomiskās somas30

ErgoTraveller - ar īpašu atbalstu

• Piemērota atoriem līdz 15,6 collām.  
• Izmērs: 391 x 374 x 64 mm 
• Svars: 1816 g 

 

• Iespēja strādāt neizņemot 
datoru no somas;

• Vairāki uzglabāšanas  
nodalījumi;

• Ērtāka strādāšana;
• Elegants izskats.

Ergonomikas speciālisti neiesaka nest smagākas somas par 4- 6,4 kg (atkarībā no attāluma, biežuma un dzimuma). Lielākām slodzēm 
labākais risinājums ir mugursomas vai somas uz ritentiņiem. 
* Mital et al., 1993

• Somai ir īpašs atbalsts, kas pacels 
datora ekrānu augstāk, ļaujot strādāt 
ērtākā un veselīgākā darba pozā.  

• Strādājot mazina nepieciešamību 
saliekties un atbrīvo plecu daļu. 

• Esot ceļā, varat ērti uzsākt darbu, jo 
dators nav jāņem ārā no somas. 

• Paredzēta speciāla vieta datoram, lai 
to varētu nostiprināt (atverot somu 
dators nevarēs izkrist). 

• Datora izdalītais siltums nekarsēs 
kājas. 

• Ražota no augstas kvalitātes materiāla. 
Lielisks dizains.
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TR15 - portatīvā datora soma / ceļojumu soma

• Ērts, viegls, teleskopisks (līdz 98 cm), izturīgs rokturis.
• Piemērots ikdienas darbos, izbraukumos, ceļojumos u.c.
• Vairāki uzglabāšanas nodalījumi
• Lieli ritentiņi - lai ērtāk pārvietoties
• Ražots no augstas kvalitātes materiāliem
• Piemērots datoriem līdz 15,6 collām un iPad līdz 10,1 

collām
• Izmēri: 450 x 390 x 240 mm 
• Svars: 3300 g

Grid-it organizators

Unikāla sistēma, kura ļaus ērti pārvaldīt visu somas iedzīvi.

Ergobag ergonomiskās mugursomas bērniem

• Vieglas un ar elpojošu muguras polsterējumu
• Polsterēta vidukļa josta
• Regulējama krūšu siksna
• Plecu siksnu bezpakāpju regulēšana
• Inovatīvā savelkamā aukliņa pārnes somas svaru tuvāk mugurai

Rozešu bloki31

STEP Rozešu bloki

• Ar stiprinājumu vietām
• Savienojami savā starpā - ļauj papildināt rozešu vietas vienkārši 

savienojot blokus.

AIS Vadu vāks 

• Salons AIS ražots vadu vāks 
• Savietojas ar STEP rozešu bloku 
• Krāsots vai nerūsējošā tērauda
• USB, LAN u.c moduļi

Powerdot iebūvētais rozešu bloks

• Stiprinās tandarta 80mm urbumā
• Vadu kanāls priekš 4 un vairāk vadiem
• Ļauj izvilkt / paslēpt vadus
• 1x Strāvas rozete
• Iespēja komplektēt ar pagarinošiem USB, 

LAN kabeļiem, kā arī HDMI u.c 
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DESK1 Rozešu bloki virtuvei

Rozešu bloki32

DESK2 POWERFRAME

POWERFRAME COVER CONI TOP FRAME

LIFTCONFERENCE ELEVATOR

STEP UNIVERSAL

TWISTCONI COVER CUSTOM MODULES



Darbadienās no 9:00 - 17:00 (lūdzam iepriekš pieteikt vizīti) 
Citi laiki - pēc vienošanās (arī brīvdienās)
salons@salons.lv - 29275024
www.salons.v

Izmēģini
Pirms pērc - piesakies uz testu. 

Produktus iespējams bez maksas izmēģināt pirms iegādes.

Konsultācijas
Veicam izbraukumus uz darbavietām, kā arī attālināti palīdzam atrast risinājumus.

Cenas
Korporatīvās un vairumcenas pieprasīt uz epastu.

Ražotāju noteiktās pārdošanas cenas atrodamas mājaslapā.

Ekspozīcija

Produktu ekspozīcija ir redzama birojā - 
Rīgā, Balasta Dambī 1 - Jahtu ostas teritorijā

Raņķa dam
bis

Daugavgrīvas iela Ba
las
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