QuickStand Lite Humanscale
od

promění jakýkoliv pracovní stůl s pevnou výškou na aktivní stůl. Jeho minimalistická
estetika doplňuje jakékoliv kancelářské prostředí a podporuje různý hardware. Nastavitelná
klávesnicová platforma s ramenem pro monitor zajišťuje výjimečnou stabilitu při psaní
na počítači. Novátorský vyvažovací mechanismus umožňuje uživatelům lehce přecházet
z polohy vsedě do polohy vestoje a vybízí k většímu pohybu — čímž vytváří vskutku
aktivní pracovní prostor.

Příběh designu
QuickStand Lite, nejnovější inovace pro sezení/stání
z dílny návrhářského studia Humanscale, byla vytvořena,
aby poskytla ještě větší flexibilitu při minimální zabrané ploše.
Elegantní estetické provedení výrobku QuickStand Lite
doplní jakýkoliv interiér a snadno dovybaví stávající
pracovní plochy.

QuickStand Lite je ideální do:
domácích nebo firemních kancelářských pracovních prostor
prostor pro spolupráci nebo prostor se sdílením pracovního
místa více zaměstnanci
odbavovacích/recepčních prostor
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Charakteristické znaky
Hlavní sestava udrží jeden nebo dva monitory o hmotnosti
až 11,3 kg, přičemž je možné ji přeměnit na kterékoliv
z těchto uspořádání s minimem nástrojů a součástí.
Výrobek je navržen tak, aby vyhovoval uživatelům s různou
výškou díky celkovému výškovému rozpětí 50,8 cm (20")
a vertikálnímu nastavení monitoru v délce 14 cm (5,5").
Funkčnost a pružnost nevyžadující žádnou námahu
vybízí k většímu pohybu a umožňuje uživateli seřídit
si polohu QuickStand Lite podle potřeby.
QuickStand Lite zabírá minimální plochu a lze jej upnout
k jakémukoliv pracovnímu stolu s pevnou výškou.

Výška výrobku

od úrovně pracovní plochy
nahoru 50,8 cm

Dosah výrobku

101,6 cm

Barevná provedení výrobku

bílostříbrná, černá na černé

Vztah k životnímu prostředí
Výrobky Humanscale jsou navrhovány tak, že se v každé
fázi jejich vývoje věnuje neustálá a opravdová pozornost
tomu, jaký mají dopad na životní prostředí. Pokud jde o to,
čeho dosáhnou nejlepší návrhy na světě, platí u nás
„méně je více“, a přirozeným výsledkem tohoto zaměření
je udržitelnost. Jako mnoho našich výrobků je QuickStand Lite
postaven z vysoce recyklovatelných hliníkových dílů.
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