Home office – oferta 2021
ergonomia i efektywność w pracy zdalnej

- kim jesteśmy?

Projektujemy i doradzamy
zgodnie z zasadami
ergonomii

Oferujemy rozwiązania od
najlepszych producentów

Od 22 lat obsługujemy
przedsiębiorstwa oraz
klienta indywidualnego

Wysoko cenimy dobre
relacje i długofalową
współpracę

Rozwiązania dla firm w dobie pandemii
Jestem właścicielem firmy.
Zależy mi na dobrym funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa, również w czasie
pandemii. Większość moich
pracowników przeszła na home office.

Mój zespół będzie pracował
efektywnie również z domu, jeśli
pomogę mu stworzyć optymalne,
ergonomiczne warunki do pracy.

Jako Menedżerka HR poszukuję
nowych możliwości budowania
dobrego wizerunku firmy oraz
lojalności naszych pracowników.

Żeby pracownicy chętnie z
nami zostali, zapewnimy im
komfortowe i ergonomiczne
stanowiska do pracy zdalnej

Tak jak niemal wszyscy
pracownicy firmy, od kilku
miesięcy pracuję zdalnie.
Zależy mi na zachowaniu
dobrej formy i energii w
nowych okolicznościach.

Żebym mógł dobrze wywiązywać
się z moich zadań, potrzebuję
stanowiska pracy, które pomoże mi
zachować dobre samopoczucie,
skupienie i wydajność.

Z czego powinno się składać ergonomiczne stanowisko pracy?

Regulowane ramię do monitora zapewni
prawidłowe położenie monitora względem oczu
gdy siedzisz i stoisz. Ustawiając monitor we
właściwym miejscu, wymusisz utrzymywanie
kręgosłupa szyjnego w prawidłowej pozycji.

Biurko elektryczne do pracy stojącej i siedzącej

Oddzielenie stanowiska
pracy od reszty mieszkania
dla higieny umysłu

Ergonomiczny fotel z
możliwością regulacji

Skompletuj zestaw do ergonomicznej pracy
1. Wybierz biurko elektryczne do pracy stojącej i siedzącej

2. Wybierz fotel

4. Home office - zadbaj o równowagę praca-dom. Oddziel stanowisko pracy od reszty mieszkania.

3. Wybierz ramię do monitora

Wybierz biurko elektryczne
Biurko dwusilnikowe z pamięcią wysokości

Biurko jednosilnikowe bez pamięci wysokości

2 silniki ukryte w
nogach

1210 mm
~
710 mm

Udźwig 125 kg
(łącznie z blatem)

100 mm ~ 1600 mm

1 silnik
Udźwig 70 kg
(łącznie z blatem)

Dopasuj blat o szerokości
120, 140, 160cm.
Głębokość 70 lub 80 cm.

Dopasuj blat o szerokości
120, 140, 160, 180, 200cm.
Głębokość 70 lub 80 cm.

Możliwość kupienia samego stelaża
i przykręcenia go do własnego blatu
dla obydwu modeli!

Panel sterowania z
pamięcią 3 wysokości

Panel sterowania wysokością

Cena stelaża: 1399zł netto
Zapytaj o cenę blatu.

Cena stelaża: 899zł netto
Zapytaj o cenę blatu.

Wybierz fotel
Wspólne cechy foteli:
regulowany zagłówek

Możliwość wyposażenia w
regulowany zagłówek

Elastyczne oparcie i
siedzisko wychylają się
na boki, podążając za
ruchami użytkownika

Przewiewna siatka na
oparciu
Regulacja wysokości i
głębokości podparcia
lędźwiowego za pomocą
napięcia membrany

Dopasowanie siły
potrzebnej do
odchylenia oparcia.

Tune

Navigo Mesh

Accis Pro

Regulowany zagłówek
(wysokość i kąt)

Regulowany zagłówek
(kąt nachylenia)

Regulacja wysokości
oparcia w zakresie
70mm przez system
zapadkowy

Regulacja wysokości
oparcia przez
system zapadkowy

Regulacja głębokości
podparcia lędźwiowego
Regulowane
podłokietniki

Podłokietniki
regulowane góra-dół,
przód-tył i na boki

Regulacja wysokości i
głębokości siedziska

Kółka miękkie lub twarde

Podłokietniki
regulowane góra-dół

Możliwość zablokowania
kąta nachylenia siedziska
i oparcia oraz ustawienia
pochylenia do przodu –
do pozycji pisania przy
biurku

5 lat gwarancji

Cena od: 1549zł netto

Podłokietniki
regulowane góra-dół,
przód-tył, wychylenie
na boki

5 lat gwarancji

Cena od: 740zł netto

2 lata gwarancji

Cena 769zł netto

Wybierz ramię do monitora

Ramię pojedyncze

Ramię podwójne
maksymalny wysięg
ramienia 700 mm

rozmiar monitora 22″- 35″

rozmiar monitora 22″- 32″

regulacja obrotu ekranu
prawo-lewo 180°

regulacja wysokości
monitora: 265 – 610mm

regulacja wysokości
monitora: 220 – 565mm

waga monitora 3-9kg
regulacja kąta pochylenia
+55/-8°

2 x porty USB w podstawie

Cena: 209 zł netto

regulacja kąta pochylenia
+53/-8°

Cena: 429zł netto

Wybierz rozmiar blatu i kolory wykończeni mebli
2. Wybierz kolor i rozmiar blatu

1. Wybierz kolor stelaża

gł. 70-80cm

szer. 120-200cm

3. Wybierz kolor tapicerki
Fotel Accis Pro

Fotel Navigo Mesh

Fotel Tune

biały

czarny

1. Wybierz siatkę na oparcie

1. Wybierz siatkę na oparcie

2. Wybierz tapicerkę siedziska

2. Wybierz tapicerkę siedziska

dąb naturalny

kakao

dąb szary
szary

orzech naturalny

antracyt

biały

czarny
*możliwość wybrania innego koloru stelaża oraz innych tapicerek za dopłatą

Dostępny cały czarny

Skonfiguruj przegrodę
Wycena przykładowej konfiguracji

Okno z płyty meblowej
263zł netto

Wymiar modułu:
48,4 x 48,4cm

Siedzisko tapicerowane podwójne
Od 300zł netto

Stelaż 4x3 moduły
1750zł netto
Wieszak na 2 moduły
62zł netto

Półka drewniana 1x1
246zł netto

Panel TV 3x2
643zł netto

Tablica magnetyczna 2x1
230zł netto

Półka 1x1 z płyty meblowej
90zł netto
Panel akustyczny 2x1
od 236zł netto

Półka głęboka drewniana
763zł netto

Cena zestawu:
3725zł netto

Panel akustyczny 1x1
od 147zł netto

Masz pomysł na własną
konfigurację? Skontaktuj
się z nami, prześlij szkic,
a wycenimy ją dla Ciebie!

Okno drewniane
818zł netto

Siedzisko twarde 1x1
z płyty meblowej
153złnetto

Siedzisko tapicerowane pojedyncze
od 197 zł netto

1.

Skonfiguruj swój zestaw do ergonomicznej pracy przy biurku – zobacz, co przygotowaliśmy we wpisie na blogu:
https://carrieredesign.pl/prawidlowa-pozycja-stojaca-i-siedzaca-podczas-pracy/
2.

Jeśli już skompletowałeś swoje stanowisko pracy, prześlij nam informacje celem przygotowania oferty
biuro@carrieredesign.pl
p.kasperek@carrieredesign.pl
3.

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu:
www.carrieredesign.pl
tel. 71 337 37 49
tel. 601 557 733

Jeśli chcesz sprawdzić funkcjonalność prezentowanych rozwiązań, to zapraszamy do naszego biura:
ul. Inżynierska 25a, 53-228 Wrocław
Godziny otwarcia: pn-pt, 8:30-16:30

*Terminy dostaw dla poszczególnych elementów różnią się. Informacje o terminie realizacji zostaną podane w ofercie.

