ארגונומיה

מוצרים למשרד
סדרה מעוצבת
זרועות למסכי מחשב
SIT - STAND WORKING
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STANDARD FOOTREST

•דום משרדי מפלסטיק ממוחזר
• 2מצבי גובה
•במה להרמת רגליים ,מוריד מתח
מהכתפיים
•משטח מיוחד לעיסוי כפות הרגליים
•מכיל  95אחוז חומר ממוחזר

REFRESHTM FOOT SUPPORT

•דום משרדי מפלסטיק איכותי וממוחזר
• 2מצבי גובה
•ניתן להזזה בזווית קדמית לנוחות תמיכה
•משטח מיוחד לעיסוי כפות הרגליים

ארגונומיה

מוצרים למשרד

OFFICE SUITESTM
MESH BACK SUPPORT

•תומך גב מבד נושם
•מוריד מתח מהשכמות
ומהגב התחתון
•מתאים לכל כסא משרדי
•הרכבה קלה ונוחה

OFFICE SUITESTM LAPTOP RISER

•מגביה למחשב נייד לעבודה משרדית
•מונע מתח בצוואר ובכתפיים
•כיוון גובה מ  20 – 14ס"מ
•משטח מונע החלקת המחשב
•תמיכה עד  5ק"ג

STANDARD MONITOR RISER GRAPHITE

•מגביה מסך מחשב  100%מפלסטיק ממוחזר
•תומך במשקל של עד  36ק"ג
• 3מצבי גובה מ  5ס"מ – עד  10ס"מ

MAXI COOL LAPTOP RISER

•מגביה למחשב נייד לעבודה משרדית
•מתאים למחשבים ניידים עד מסך "17
•פלסטיק ממוחזר
•כולל מאוורר מובנה המתחבר בUSB-
•שקט במיוחד
•הגבה  7.5ס"מ
•משטח מונעה החלקה

PREMIUM MONITOR RISER
GRAPHITE

•מגביה מסך מחשב  100%מפלסטיק
ממוחזר
•תומך במשקל של עד  36ק"ג
• 5מצבי גובה מ  6.5ס"מ – עד  16.5ס"מ
•מקום בתחתית למסמכים ואחסון

COMPACT TFT/LCD MONITOR
SUPPORT

•מגביה מסכים מעוצב
• 3מצבי גבוה  7.5-14מ"מ
•ניתן לסיבוב  45מעלות

להזמנות בטל' 03-5761660 :מיילinfo @ getter.co.il :
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מוצרי למשרד

WORKSTATION DOCUMENT SUPPORT

•מעמד מסמכים משרדי
•כולל סרגל לסימון המקום
•ניתן לעבוד אופקי –אנכי
•ניתן להעמיד  125דפים

CRYSTALTM GEL MOUSE PAD/
WRIST SUPPORT

•משטח לעכבר ג'ל קריסטל
•צבע כחול
•איכותי במיוחד עם הדבקה חזקה
לשולחן
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BOOKLIFTTM DOCUMENT HOLDER

•מגביה

ואחוז דפים וספרים
• 2קליפסים לתפיסה איכותית
• 9מצבי גובה לנוחות בכל זווית
•מתאים לגודל A4
•צבע כסוף

/MEMORY FOAM MOUSE PAD
WRIST REST

•פד לעכבר איכותי
•כרית לתמיכה לגב היד
•רך במיוחד מ״קצף זוכר״
•נדבק חזק ונוח במיוחד
•קיים בצבעים שחור\כסוף וסגול ספיר

MEMORY FOAM WRIST
SUPPORT

•פד תמיכה למקלדת
•רך במיוחד מ״קצף זוכר״
•קיים בצבעים שחור\סגול ספיר

I-SPIRE SERIESTM TABLE
SUCTIONSTANDTM

•מגביה \ מעמד לטאבלט
•מתוכנן לזווית מיוחדת ונוחה
במיוחד לצפייה
•מתאים לכל סוגי הטאבלטים
•עיצוב מיוחד בצבע לבן

I-SPIRE SERIESTM FOOT LIFT

•דום משרדי מפלסטיק ממוחזר
•במה להרמת רגליים ,מוריד מתח
מהכתפיים
•עיצוב מיוחד בצבע לבן

I-SPIRE SERIESTM LAPTOP LIFT

•מגביה למחשב נייד
•מוריד את המתח מהכתפיים
ומהגב
•מתאים לניידים עם מסך עד ״17
ומשקל  6ק"ג
•עיצוב מיוחד בצבע לבן

I SPIRE SERIESTM DESK ORGANIZER

•מעמד שולחני לטלפונים
•פלסטיק  100אחוז ממוחזר
•מקום אחסון לעטים ולפתקיות
•עיצוב מיוחד בצבע לבן

ארגונומיה

סדרה מעוצבת I-SPIRE SERIESTM -

I-SPIRE SERIESTM MONITOR LIFT

•מעמד ומגביה מסכי מחשב
•מעוצב בצבע לבן ,עיצוב מרהיב
•תומך במסכים עד משקל  10ק"ג
•הגבהה  10ס"מ
•מתאים למסכים
•עיצוב מיוחד בצבע לבן

I-SPIRE SERIESTM LUMBAR CUSHION

•תומך גב מבד נושם
•מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון
•מתאים לכל כסא משרדי
•הרכבה קלה ונוחה
•נוח במיוחד
•עיצוב מיוחד בצבע לבן

I-SPIRE SERIESTM FILE ORGANIZER

•מארגן משרדי מפלסטיק ממוחזר
• 3מעמדים
•עיצוב מיוחד בצבע לבן

להזמנות בטל' 03-5761660 :מיילinfo @ getter.co.il :
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זרועות למסכי מחשב

OFFICE SUITESTM STANDARD MONITOR ARM
SMART SUITESTM MONITOR ARM

•זרוע שולחנית מתכווננת למסך מחשב
• 5מצבי גובה עד טווח כיוונון של 10ס"מ

•Vertical tilt adjustment (45 to -45°) and 360° swivel
•תמיכה בתקן VESA 10x10 and 7.5x7.5
•תמיכה במסכים במשקל עד 9kg

•תפס קלפה חזק במיוחד ללא קידוח בשולחן

PROFESSIONAL SERIESTM SINGLE MONITOR
ARM/ DUAL MONITOR ARM

•זרוע איכותית למסך מחשב \  2מסכי מחשב
•מחזיקה עד  10ק"ג
•תומכת בתקן VESA 10&7.5mm
•ניתנת להורדה והרמה
•מבנה זרוע המאפשר הסתרת הכבלים

•Accredited against BS EN ISO 9241 by FIRA International
Ltd, an independent
Ergonomic Accreditor
•Rotation: 360° Tilt: +/- 37° Maximum reach: 68.6 cm
Maximum height: 41.9cm

•קיים בגרסה של מסך בודד או גרסה של מסך זוג מסכים
•חיבור קלאפה ללא קידוח
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•זרוע איכותית למסך מחשב
•מחזיקה עד  9ק"ג
תומכת בתקן 7.5mm&10
•ניתנת להזזה שמאל \ימין +עליה והורדה
•מבנה זרוע המאפשר הסתרת הכבלים

•Rotation: 360° Pan: 180° Tilt: +/-90°
Maximum reach: 41cm Maximum height: 44cm

•חיבור קלאפה ללא קידוח

PLATINUM SERIES DUAL ARM

•זרוע כפולה איכותית למסך מחשב
•כל זרועה מחזיקה עד  9ק"ג
•תומכת בתקן VESA 10&7.5mm
•ניתנת להזזה שמאל \ימין +עליה והורדה
•מבנה זרוע המאפשר הסתרת הכבלים
•כולל  2מאריכי שקעי USB
•Rotation: 360° Pan: 180° Tilt: +85/-15°. Maximum
width: 850.9cm Maximum reach: 49.53 mm.
Maximum height: 39.37cm

•קיימת בגרסה כפולה או משולשת
•חיבור קלאפה ללא קידוח

