Do you
sometimes
feel tired
and listless?
Maybe you are
sitting for
too long. Many
studies show
that the performance can
be increased
by up to 10%
when using
sit- standdesks.

SOLITÄR
Solitair | Solitair

Deutsch moles denis sit lique dunt |
Englisch ut laces molorerferum que suntium
rehenim voluptatque | Niederländisch ipsam
quunto evelectio. Buscime.

Deutsch moles denis sit lique dunt | Englisch ut laces
molorerferum que suntium rehenim voluptatque | Niederländisch ipsam quunto evelectio. Buscime.
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A dynamic workplace for agile people
Een dynamische werkplek voor
behendige mensen

E

More productivity and less fatigue with

N

Meer productiviteit en minder vermoeid-

the SOLITAIR sit-stand-desk. A fully ergonomic

heid met de SOLITAIR zit-sta-tafel. Een volledig

workstation with a electrically height-adjustable

ergonomische werkplek met elektrisch in hoog-

table makes it possible to switch between sit-

te verstelbare tafel maakt het mogelijk om op

ting and standing activities at any time without

elk moment en zonder enige moeite te schake-

any effort.

len tussen zittende en staande activiteiten.
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The upgrade to an Easy Stop sensor is

possible. The Easy Stop sensor increases the
anti-collision function by measuring movement
pulses on the table top frame and thus offers
protection against unintentional contact by the
table.
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Het achteraf inbouwen van een Easy Stop

sensor is mogelijk. De Easy Stop sensor versterkt de antibotsingsfunctie door het meten
van bewegingsimpulsen op het plaatframe en
biedt zo bescherming tegen onbedoeld contact
met de tafel.

CPU - holder for mounting under the
table top with safety belt
CPU - houder voor montage onder het
tafelblad met veiligheidsgordel

I Cable coil - rectangular with holder under table
top or on cable duct with stand I Kabelketting rechthoekig met houder voor onder blad of voor
kabelgoot met boedemplaat

Cable routing made easy
Kabelgeleiding eenvouding gemaakt
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Horizontal cable duct for screw

connec-

tion

under

table

top

Horizontale kabelgoot voor montage
met schroeven onder tafelblad
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Desk grommet, square, made of

die-cast zinc | Kabeldoorvoerdop,
vierkant, gemaakt van gegoten zink
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| Desk grom- met, round |

The cable chain, attached
to
the
cable
duct, keeps
everything in place

Kabeldoorvoerdop, rond
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D e ka b e l ke tt i n g
aan
de
kabelgoot zorgt voor orde onder
de tafel

Cable outlet made of zinc

pressure-casting | Kabeldoorvoer, gemaakt van gegoten zink
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