
dvižne pisalne mize



36 mesecev garancije in 
možnost pooblaščenega 
servisa tudi po izteku 
garancijskega roka

servis

Pri koroškem podjetju Ergochord smo 
specializirani za električne dvižne pisalne 
mize. Ponujamo dovršen in kvaliteten 
produkt, ki bo dvignil vašo produktivnost 
ter zmanjšal tveganje zdravstvenih težav 
zaradi sedečega načina dela.

zdravje
do milimetra natančna 
prilagoditev višine mize omogoča 
ergonomsko prilagoditev vašim 
antropološkim značilnostim

trajnost
prvovrsten slovenski les, 
zaščiten z ekološkimi 
naravnimi olji in obdelan 
pri lokalnih tesarjih

digitalni LED kontroler z 
izpisom višine in štirimi 
spominskimi funkcijami 
za hitrejšo uporabo

električni sistem s 
samodejno nastavitvijo 
višine z mehkim 
zagonom in zaustavitvijo

delovanjedimenzije
prilagodljivost omogoča:
višino ogrodja 60-125 cm 
širino ogrodja 110-180 cm 
dolžino plošče 120-350 cm

uporaba

Dolgotrajno sedenje poveča tveganje za razvoj kostno-mišičnih in srčno-žilnih bolezni, 
ki vplivajo na potek dela in manjšajo produktivnost. Dvižne mize so tako učinkovit 
način, kako izboljšati delovne pogoje tako doma kot tudi na delovnem mestu. Naša 
vizija je kupcem ponuditi kvalitetno in cenovno ugodno rešitev, ki sledi svetovnim 
trendom in svojo konkurenčnost dokazuje z uporabo naravnih materialov, lokalno 
proizvodnjo, dovršenim dizajnom ter razvojem trajnostnega produkta.

ni potreben.

   funkcijo,
kakovostjo in estetiko pri nas

medKompromis



Bukev Evropski oreh Hrast V1 Hrast V2 Hrast V3

premium kotni model
Ponujamo tudi kotni model ogrodja, 
ki omogoča poljubno nastavljiv kot 

med 90° in 180° (primeren za 
daljše konferenčne mize do 3,5 m).

dodatne enote
Po želji lahko v kompletu kupite tudi 

enoto za upravljanje kablov in 
nosilec za računalnik, kar poskrbi 

za enostavnejše premikanje 
dodatnih komponent skupaj z mizo. 

kontroler

Digitalni LED kontroler izpisuje višino v 
centimetrih, ima tipki za nastavitev 
poljubne višine, štiri spominske 
funkcije in USB vhod za polnjenje 
mobilnih ali drugih naprav.

ogrodje

Sodoben okvir iz nerjavečega jekla v 
črni ali beli barvi je sestavljen iz treh 
dvižnih stebrov. Mehak zagon in 
zaustavitev obeh motorjev zagotavlja 
nastavitev višine brez sunkov in nudi 
zaščito pred hitro obrabo. Vgrajen ima 
pametni sistem samodejne zaustavitve 
pred trkom. 

plošca
Nudimo plošče iz treh različnih 

vrst masivnega lesa, ki jih 
zaščitimo z naravnimi olji. 

Poljubno lahko izbirate tudi 
med tremi izvedbami robov:

zadovoljstvo.Premium

Naš ponos je PREMIUM model z ojačano železno konstrukcijo, ki daje mizi še večjo stabilnost. Konkurenčnost na 
trgu dosegamo z izboljšanim delovanjem in odzivnostjo sistema, ki omogoča prenašanja bremen do 150 kg. 

Robustna, precizna, estetska.



Ogrodje
standard premium kotnimodel

material

barva

mere stebrov

hitrost dviga

višina

širina

nosilnost

USB vhod

garancija

cena brez DDV

1600x800x40 mm**

1800x800x40 mm**

2000x800x40 mm**

bukev evropski oreh hrast V1, V2, V3

150 EUR*

170 EUR*

180 EUR*

230 EUR*

260 EUR*

280 EUR*

200 EUR*

240 EUR*

250 EUR*

vrsta lesa

Plošce

*vse cene so podane brez DDV
**plošče lahko naročite v poljubnih dimenzijah
***dvižni mehanizem je možno namestiti tudi v obstoječe delovno okolje, v kolikor vaša deska 
omogoča ustrezno pritrditev sistema

nerjaveče jeklo

90x60 mm

40 mm/s

60 - 125 cm

110 - 180 cm

150 kg

3 leta

530 EUR*

nerjaveče jeklo

80x50 mm

35 mm/s

60 - 125 cm

110 - 180 cm

120 kg

3 leta

460 EUR*

nerjaveče jeklo

90x60 mm

40 mm/s

60 - 125 cm

108 - 180 cm

150 kg

3 leta

590 EUR*Naše plošče so ročno izdelane v delavnici 
pri lokalnem tesarju v domačem kraju na 
Koroškem. Vsaka plošča je nekaj 
posebnega, pravi unikat. Les cenimo v 
njegovi primarni formi - s tem ciljamo na 
dejstvo, da uporabimo tudi kose, ki niso 
“zaželjeni”, kot npr. grčast, popokan les. 
Les dobro obdelamo (zlepimo, pokitamo, 
zbrusimo) in mu vdihnemo novo življenje. 
Spremenimo ga v produkt, ki v domove in 
delovna okolje vnese duh lokalnega, 
domačega, pristnega okolja. Vsako ploščo 
zaščitimo s skrbno izbranim ekološkim 
naravnim oljem in voskom, zaradi česar so 
mize odporne na razlito tekočino in 
umazanijo ter primerne za vsakdanje delo. 
Površina je prijetna na dotik in ima vonj po 
pravem, zdravem lesu.

Naravno
in trajnostno.
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info@ergochord.com
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2390 Ravne na Koroškem


