Liikuvus kontoris

KETTLERI TÖÖKOHT KONTORITESSE
Toote nr: 07895-500

1.
Vastupidav
vahelduvvoolumootor
professionaalseks
kasutamiseks.

UUS!

2.
Laua kõrgus on
elektrooniliselt
muudetav.

3.
Sisseehitatud
vahelduvvoolu
pistikupesa ja USBlaadija.

SIHTRÜHM
Kontoritöötajad, kes tahavad muuta oma igapäevatöö liikuvamaks.

hind : 2399.- EUR

TOOTEKIRJELDUS
•
•
•
•
•
•
•
•

Tugev ja vastupidav vahelduvvoolumootor.
2 USB-pesa nutitelefoni, tahvelarvuti ja muude seadmete laadimiseks.
Sisseehitatud AC-pistikupesad arvuti ja monitori ühendamiseks vooluvõrku.
Elektrooniliselt reguleeritav kõrgus, sh kaks salvestatavat asendit.
Kiirus 0,8–6,5 km/h.
Kvaliteetne Active Flex Damping System liigse müra summutamiseks.
Mugav käetugi laua ees.
Kõndimis/jooksupind: 135 × 55 cm.

ARVUTI OMADUSED
•

LED-ekraan näitab kiirust, läbitud vahemaad, kulutatud energiat, ajakulu ja sammude arvu.

TEHNILISED ANDMED
•
•
•
•

Laua suurus: 120 × 75 cm.
Laua kõrgus: reguleeritav vahemikus 102–137 cm üle jooksulindi pinna.
Laua suurim lubatud koormus: 80 kg.
Lubatud kasutajatele kehakaaluga kuni 180 kg.

SAADAVAL ALATES

HINNAPAKKUMISED
info@kettler.ee

Oktoober 2018
Toote nr
07895-500

EAN-kood
4001397567349

Toote nimi
KETTLERI TÖÖKOHT KONTORITESSE

Liikuvus kontoris

KETTLERI KONTORILAUD
Toote nr: 07895-550

UUS!

1.
Kehaline aktiivsus
kontoris parandab
tööviljakust.
2.
Lisaruumiga laud
pistiku- ja USBpesadega.
3. Elektrooniliselt
reguleeritav kõrgus, et
iga kasutaja leiaks
endale sobivaima
asendi.

SIHTRÜHM
Kontoritöötajad, kes tahavad muuta oma igapäevatöö liikuvamaks.

hind : 1099.- EUR

TOOTEANDMED
•

Suur laud pistiku- ja USB-pesadega, et luua korrastatud tööpaik
Suur laud (1200 × 750 mm) korrastatud tööpaiga loomiseks. Tänu kahele pistiku- ja USB-pesale
saate lauale mahutada nii sülearvuti, arvutimonitori kui ka nutitelefoni.

•

Täidab kõiki ergonoomikanõudeid
Elektroonilise juhtpaneeli kaudu on võimalik lauda reguleerida vastavalt kasutaja pikkusele.
Seega sobib kontorilaud kasutamiseks erinevatele inimestele.

•

Ühildatav kontorisse mõeldud jooksulindi ja velotrenažööriga
Kontorilaud näeb välja samasugune nagu kontorisse mõeldud jooksulindi ja velotrenažööri laud.
See on loodud kasutamiseks koos teiste toodetega, et luua kontoris läbivalt sama visuaalne
lahendus.

TEHNILISED ANDMED
•

Laua suurus (p × l × k): 1200 × 750 × 25 mm.

•

Laua kõrgus (min/max): 1025/1375 mm.

•

2 USB-pesa, 2 pistikupesa.
HINNAPAKKUMISED
info@kettler.ee

SAADAVAL ALATES
Oktoober 2018

Toote nr

EAN-kood

Toote nimi

07895-550

4001397578307

KETTLERI KONTORILAUD

Liikuvus kontoris

KETTLERI TÖÖKOHT "ERGO" KONTORITESSE

Toote nr: 07895-530

UUS!

1.
Kehaline aktiivsus
kontoris parandab
tööviljakust.
2.
Kvaliteetne
velotrenažöör
KETTLER Ergo S8.
3.Elektrooniliselt
reguleeritav kõrgus,
et iga kasutaja leiaks
endale sobivaima
asendi.

SIHTRÜHM
Kontoritöötajad, kes tahavad muuta oma igapäevatöö liikuvamaks.

hind: 1599.-EUR

TOOTEANDMED
•

Liikuvam töö tänu 10 kg hoorattaga velotrenažöörile
Kontorikasutuseks mõeldud velotrenažööri aluseks on populaarne 10 kg hoorattaga mudel Ergo S8.
Sujuvalt ja vaikselt töötav trenažöör ei sega kasutaja ja teiste töötajate keskendumist.

•

Suur laud pistiku- ja USB-pesadega, et luua korrastatud tööpaik
Suur laud (1200 × 750 mm) korrastatud tööpaiga loomiseks. Tänu kahele pistiku- ja USB-pesale saate lauale
mahutada nii sülearvuti, arvutimonitori kui ka nutitelefoni.

•

Täidab kõiki ergonoomikanõudeid
Elektroonilise juhtpaneeli kaudu on võimalik lauda reguleerida vastavalt kasutaja pikkusele. Velotrenažööri
saab reguleerida vastavalt kasutaja suurusele. Laua ees olev käetugi toetab kirjutamise ajal küünarnukki ja
käsivart. See tagab igale kasutajale just tema vajadustele sobiva ja ergonoomilise istumisasendi.

•

Vabalt liigutatav ekraan
Kasutaja saab velotrenažööri ekraani laual vabalt ringi liigutada, et leida endale mugavaim lahendus.
Seeläbi saab igaüks muuta laua paigutust lähtuvalt oma tööalastest vajadustest. Ekraanile kuvatakse kõik
olulised treeningandmed, et ennetada südame-veresoonkonna liigset koormamist.

TEHNILISED ANDMED
•

Laua suurus (p × l × k): 1200 × 750 × 25 mm.

•

Pidurisüsteem: induktsioon-pidurisüsteem, hooratta kaal 10 kg.

•

Lubatud kasutajatele kehakaaluga kuni 150 kg.

HINNAPAKKUMISED
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SAADAVAL ALATES
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Toote nr
07895-530

EAN-kood
4001397578284

Toote nimi
KETTLERI TÖÖKOHT "ERGO"
KONTORITESSE

Liikuvus kontoris

KETTLERI PALLISTE KONTORITESSE
Toote nr: 07895-560

UUS!

1.
Suurem kehaline
aktiivsus parandab
tööviljakust.

Saadaval toonides:
grafiithall ja
helehall.

2.
Kvaliteetsest
kangast kate.

3. Purunemiskindlast
materjalist palli sisse
on stabiliseeriva
raskusena lisatud
liiva.

SIHTRÜHM
Kontoritöötajad, kes tahavad muuta oma igapäevatöö liikuvamaks.

hind: 169.-EUR

TOOTEKIRJELDUS
•

Muutke aktiivne istumine osaks argipäevast.
Kontorisse mõeldud võimlemispallil istumine aktiveerib kõhu- ja nimmelihaseid. See aitab
vähendada pingete tekkimist ja ergutab ainevahetust, parandades seeläbi mõtteerksust ja
tööviljakust.

•

Eriline kvaliteetdisain, mis sobib igasse kontorisse
Kangast kate on valmistatud akrüülkiust, mille puuvilla meenutav pind on erakordselt
nahasõbralik ja hingav ning reguleerib temperatuuri. Sportlik ja stiilne disain on inspireeritud
korvpalli kujust. Pall on saadaval kahes värvitoonis: grafiithall ja helehall.

•

Käepide transpordi hõlbustamseks
Tänu praktilisele käepidemele saate võimlemispalli kergesti ühest tööpaigast teise transportida.

•

Pall on purunemiskindlast materjalist, stabiliseeriva raskusena on selle sisse lisatud liiva
Pall on valmistatud purunemiskindlast PVC-materjalist, et tagada maksimaalne ohutus. Palli sisse
lisatud liiv ennetab veeremist ja aitab palli kindlalt ühe koha peal hoida.

TEHNILISED ANDMED
•

Palli läbimõõt: 65 cm.

•

Pall: PVC, purunemiskindel materjal.

•

Akrüülkiust kattekangas.

SAADAVAL ALATES
Oktoober 2018

HINNAPAKKUMISED
info@kettler.ee

Toote nr

EAN-kood

Toote nimi

07895-560

4001397578512

KETTLERI PALLISTE KONTORITESSE

KETTLERI ÕPPEKOHT "RADIUS" KOOLIDES JA
KODUS KASUTAMISEKS
Toote nr: 07690-690

1.
Toode kehalise
liikumise toetamiseks
tundide ajal.
2.
Kohandatud laste
ergonoomikanõuete
järgi.
3.
Kvaliteetne ja ohutu,
valmistatud
Saksamaal.
hind: 1199.- EUR

SIHTRÜHM
Klassiruumis õppivad õpilased alates 10. eluaastast.

TOOTEKIRJELDUS
• Kirjutuslauaga velotrenažöör
See velotrenažöör on loodud spetsiaalselt õpilaste jaoks, et tuua koolipäeva rohkem kehalist
aktiivsust. Tänu laste jaoks mugavale kujundusele sobib RADIUS suurepäraselt kooli
õpikeskkonda.
• Laste järgi kohandatud ergonoomika
Kerge kaldega kirjutuslauaosa võimaldab istuda ilma selga koormamata. Reguleeritav sadul ja
laud tagavad ergonoomilise istumisasendi. Sadul on kujundatud spetsiaalselt mugava
istumisasendi loomiseks. Trenažööril on libisemisvastasest materjalist käepidemed, mis tagavad
tugeva haarde ja stabiilsuse. Pedaalid on kohandatud laste mõõtmete järgi.
• Õpilase vajadusele vastav tööpind
Laual on piisavalt ruumi kõikide õppevahendite jaoks. Lauale paigaldatud raamatutugi ja
pliiatsialus aitavad tööpinda korras hoida. RADIUSe külje peal oleva spetsiaalse konksu otsa saab
riputada kooli kaardi.
• KETTLERi velotrenažööri tehnoloogia – õppeasutustele loodud lahedus
RADIUSe programmivalikus on eraldi koolirežiim, mis võimaldab eelseadistada suurima lubatud
koormuse, et ennetada õpilaste liigset väsitamist. KETTLER soovitab õppimis- ja
keskendumisvõime toetamiseks jääda koormusvahemikku 25–50 vatti, mis ei vii õpilaste
tähelepanu õppetegevuselt kõrvale.
TEHNILISED ANDMED
• Lubatud kasutajatele kehakaaluga kuni 150 kg.
• Hooratta kogukaal: 8 kg.
• Transporti hõlbustavad rullikud mõlemal pool trenažööri.
SAADAVAL ALATES
Oktoober 2018

HINNAPAKKUMISED
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Toote nr

EAN-kood

Toote nimi

07690-690

4001397574187

KETTLERI ÕPPEKOHT "RADIUS" KOOLIDES JA
KODUS KASUTAMISEKS

