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A D A P T
mese reglabile de birou



Cea mai recentă familie de produse ANTARES: birouri reglabile. 
Noile birouri reglabile se adaptează cu ușurință și precis la înălțimea dorită. 

ADAPT

Evită durerile de spate!



Un mod ușor de a rămâne activ la birou!

ADAPT
Zeci, poate chiar sute de ore anual pe scaunul din birou, în aceași poziție sedentară zi de zi. 
Oare, nu ar fi mai indicat să alternezi poziția de lucru (în picioare - pe scaun) ?

Tastăm, vorbim la telefon, calculăm, analizăm, toate acestea în timp ce suntem așezați pe scaunul 
nostru confortabil. Toată viața petrecem așezați până la 40,000 de mii de ore și uneori ne întrebăm 
de ce apar durerile de spate? Cea mai mare parte a acestor afecțiuni ar putea fi prevenite cu ajutorul 
câtorva acțiuni simple, cum ar fi folosirea unui birou reglabil la locul de muncă. 

Mesele de birou reglabile sunt ideale pentru companiile care acordă atenție deosebită ergonomiei 
și stării de sănătate a propriilor angajați. Este necesar să creăm medii de lucru care promoveză și 
activitatea fizică la locul de muncă. Statul pe scaun perioade lungi de timp poate provoca și agrava 
multe probleme de sănătate, inclusiv tensiuni musculare, dureri de spate și de gât.

Pentru cine?

Poziția inadecvată de lucru poate duce la performanțe reduse, oboseală, concentrare slabă, mai 
puțină motivație sau productivitate.



Un mod ușor de a rămâne activ la birou!

ADAPT
Mesele reglabile de birou Antares se adaptează cu ușurință și precis la înălțimea dorită, oferă 
posibilitatea să lucrezi așezat, în picioare sau să alternezi aceste poziții. Sunt ideale pentru spațiile de 
birou ”open plan” sau persoanelor care își schimbă poziția spontan și frecvent. În timp ce alternăm 
aceste două poziții, tensiunea de pe coloană este redusă, mișcarea activează și promovează fluxul 
sanguin. 

Blatul mesei poate fi rectangular sau curbat în zona de lucru, ales pe diferite materiale și nuanțe, cu 
canturi drepte sau în cascadă, iar lungimea poate varia de la 120 cm la 180 cm. 

Cadru masă birou reglabil - 2 motoare

Caracteristici.
Masa reglabilă cu două motoare este disponibilă în două versiuni: cu două sau trei secțiuni. 
- mesele cu două secțiuni se pot regla de la 70 cm la 113 cm. 
- mesele cu trei secțiuni se pot regla de la 59 cm la 123 cm. 

O funcționalitate specială a meselor este că toate beneficiază de sistem împotriva coliziunilor. 
Cadrul din oțel vopsit alb sau negru în camp electrostatic este din aliaj de calitate rezistent la 120 kg. 
Motoarele meselor sunt ultra silențioase (<50 dBA) și dezvoltă o viteză de 2.8 cm/sec. 

Înălțimea se poate ajusta cu ajutorul unui comutator simplu sau a unui comutator cu display și patru 
poziții de memorie.

Top masă
lățime: 70-90 cm
lungime: 120 - 180 cm 

Cursă: 
2S: 43 cm
3S: 64 cm

Viteză:
2S: 2.8 cm/s
3S: 4 cm/s

Înălțime:
2S: 70 - 113 cm
3S: 59 -123 cm

Power:
110 V / 220 V

Finisaje cadru:
Alb sau Negru

Greutate susținută:
2S: 120 kg.
3S: 120 kg.

Nivel zgomot:
<50 dBA

ADAPT



ADAPT
Cadru masă birou reglabil - 1 motor

Caracteristici.
Masa reglabilă cu 1 motor asigură reglarea topului de la 69 cm la 112 cm.

Cadrul din oțel vopsit alb sau negru în camp electrostatic este din aliaj de calitate rezistent la 80 kg. 
Motorul este ultra silențios (<50 dBA) și dezvoltă o viteză de 2.5 cm/sec. 

Înălțimea se poate ajusta cu ajutorul unui comutator simplu sau a unui comutator cu display și patru 
poziții de memorie.

Top masă
lățime: 70-90 cm
lungime: 120 - 180 cm 

Cursă: 
43 cm.

Viteză:
2.5 cm/s

Înălțime:
69 - 112 cm.

Power:
110 V / 220 V

Finisaje cadru:
Alb sau Negru

Greutate susținută:
80 kg.

Nivel zgomot:
<50 dBA

 43 

 68 

Cadru masă rabatabilă mobilă - FLEXY

Caracteristici.
Familie de mese cu cadru metalic echipat cu role blocabile vopsit în câmp electrostatic sau cromat.

Numeroase accesorii completează gama, transformând Flexy într-o soluție extrem de flexibilă 
pentru amenajarea sălilor de ședințe de toate tipurile, în birouri, săli polivalente, săli de clasă sau 
cantină.

ADAPT

Dimensiuni.
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