Fonksiyon
Sadelik
Dayanıklılık

The Freedom®
Gerçek bir tasarım simgesi olan Freedom
çalışma koltuğu, ergonomik özellikleriyle diğer
çalışma koltuklarından farkını ortaya koyuyor.
Niels Diffrient tarafından tasarlanan Freedom
çalışma koltuğu; kullanıcının baş, boyun ve
bel desteğini otomatik olarak ayarlar. Böylece
her farklı kullanıcı için ayrı ayrı manuel ayar
yapma gereği ortadan kalkar. Bu sayede
kullanıcıların koltuk ayarlarını öğrenmek veya
buna zaman harcamak gibi bir zorunlulukları
kalmaz.
Özellikle Free-Desking / Clean-Desk / Agile
Working gibi kişiye ayrılmış çalışma masası
olmayan yeni dönem dinamik ofis çalışma
prensiplerine son derece uygun bir tasarımdır.

Freedom çalışma koltuğu, inovatif ağırlık
duyarlı (weight-sensitive) mekanizması
sayesinde yaslanma pozisyonunda
otomatik kilitlenme sağlar.
Eşsiz formu zamansız bir estetiğe sahiptir
ve her ofis tasarımına uyum sağlar.
Dinamik koltuk başlığı, kullanıcı geriye
doğru yaslandıkça baş ve boynu aynı
düzlemde kaydırarak ekrana bakış açısının
sabit kalmasını sağlar.
Dayanıklı ve otomatik pivot sırtlık, öne
eğilme ve arkaya yaslanma pozisyonlarında
mükemmel bir şekilde bel desteği sağlar.
Kullanıcı, senkronize kolçakların yüksekliğini
tek elle zahmetsiz bir şekilde ayarlayabilir.
Sırt desteğine bağlanmış olan benzersiz
kolçak tasarımı, tüm yaslanma pozisyonları
sırasında kullanıcı ile birlikte hareket eder.
Oturulan minder uzun süreli rahatlık için
tasarlanmıştır. Olağanüstü ağırlık dağılımı
sağlar ve özellikle bacakların mindere
temas noktasında çerçeve olmaması
sayesinde bacaklara basınç yapmaz, kan
dolaşımını rahatlatır.
Sağlam tasarımı ile Freedom Çalışma
Koltuğu çok dayanıklı olup uzun ömürlü
kullanılabilir.

info@atecozemin.com

www.atecozemin/humanscale

Liberty

®

Form-Algılama Mesh Teknolojisine (Form-Sensing Mesh Technology) sahip olan
Liberty çalışma koltuğu, diğer file sırtlı koltukların aksine daha önce yaşamadığınız
bir deneyim sağlıyor. Üç panelli konstrüksiyonu ile Liberty, vücuda tam oturan
streç file yardımıyla vücudu mükemmel kavrayarak sağlıklı bir çalışma ortamı
yaratır.
KOLAY
YASLANMA

Liberty çalışma koltuğu, özel ayar
gerektirmeyen yaslanma sistemi
ile kullanıcının ağırlığına göre geriye
yaslanma aralığını otomatik ayarlar ve
mükemmel bir destek sağlar. Pek çok
çalışma koltuğunun aksine kolçaklar
oturma sistemine değil sırt sistemine
bağlı hareket eder.

MÜKEMMEL
BEL DESTEĞİ

Liberty ofis koltuğunun devrim yaratan
üç panelli file arkalık, her bir kullanıcının
benzersiz vücut yapısına uygundur ve
mükemmel bel desteği sağlar.

HAREKETİ
TEŞVİK EDER

İnovatif ağırlık duyarlı (weightsensitive) mekanizması sayesinde
manuel ayarlamalar gerekmediği için
her bir farklı kullanıcıya anında uyum
sağlar, kullanıcı kolayca duruşunu
değiştirebilir ve form algılama
teknolojisi sayesinde kolaylıkla
hareket edebilir.

Çağdaş çalışma alanları için ideal Diffrient Smart çalışma koltuğu,
modern bir tasarıma sahip olup, zamansız estetiği ile çarpıcı sadeliktedir.
Diffrient Smart; Form-Algılama Mesh Teknolojisine (Form-Sensing Mesh
Technology) ile ağırlık duyarlı yaslanma teknolojisini birleştirir ve eşsiz
performans için kullanım kolaylığı sağlar.
Humanscale’in özel tasarımlı tekstili, kullanıcının vücut hatlarıyla uyumlu
çalışır. Diffrient Smart’ın devrim yaratan üç panelli, gerdirilmemiş file
arkalıkları her bir kullanıcı için uygundur ve mükemmel bel desteği sunar.

KOLAY
YASLANMA

Diffrient Smart, mükemmel bir
destek sağlamak için kullanıcının
vücut ağırlığına göre otomatik
olarak ayarlanır. Kullanıcının
rahat bir şekilde oturması için
tasarlanan Diffrient Smart,
manuel ayarlamalar gerektirmez.
Diğer koltuklardan farklı olarak,
Diffrient Smart’ın kolçakları
koltuk arkalığına bağladır, bu
nedenle de yaslanıldığı zaman
gövde ile bir bütün olarak hareket
ederler. Daha fazla esneklik
sağlayan Smart, isteğe bağlı
her yöne hareket eden yüksek
performanslı kolçaklara sahiptir.
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3 PARÇALI
MESH
ARKALIK

RAHAT
OTURUŞ

Lider tasarımcı Niels Diffrient
OTOMATİK
en sade, fonksiyonel ve şık
YASLANMA
çalışma koltuğunu tasarlama
amacıyla yola çıkmış ve
Diffrient World çalışma
koltuğunu tasarlamıştır.
Yenilikçi ergonomisiyle insan
vücuduna göre şekil alabilen
yaslanma mekanizmasına
sahip koltuk, sadece sekiz
ana parçadan meydana
gelen heyecan verici bir
set oluşturmaktadır. Bu da
kullanıcıya uzun soluklu
ve konforlu bir oturum
sağlamaktadır.

MİNİMAL
ÇÖZÜM

Diffrient World’ün, devrim niteliğindeki üç
parçalı özel dikiş formlu ve eğrisel yüzeyli file
arkalığı kişiye özel tasarlanmış gibi vücudu
sararak konforlu bir bel desteği sunarken, ayar
gerektirmeyen ve karmaşık olmayan rahat bir
oturum sağlar.
Diffrient World çalışma koltuğu, uzmanlıkla
tasarlanan minder (kumaş veya file)
sistemiyle, sektörde önde gelen bel destekleyici
koltuklardan biri haline gelmiştir. Tam bir çerçeve
oluşturmaması ve bacakların altındaki stres
noktalarına basınç yapmayan yapısı ile Diffrient
World, vücut konturlarına uygun bir oturum sağlar.
Diffrient World’un inovatif tasarımı, neredeyse
hiç mekanizma içermeyen otomatik ayarlı bir
yaslanma ve oturma konforu sunmaktadır. Koltuk,
iskeletinin iki bölümünü de kullanarak kullanıcının
vücut ağırlığını otomatik olarak dengeli bir şekilde
destekler ve zahmetsiz bir oturum sağlar.
Geleneksel koltuk tasarımlarına göre daha
az parça kullanılarak üretilen Diffrient World
14 kg ağırlığının yanı sıra yüksek çevre bilinci
ile tasarlanmış ve üretilmiştir. Diffrient World,
“simple is better” sloganına uygun olarak sade
tasarımının yanı sıra basit ve çok iyi kullanım
sağlamakta, az enerji, az atık, az nakliye ve
az yaşam döngüsü gideri ile üretilmekte,
rakiplerine çevre dostu imalat konusunda da fark
yaratmaktadır.
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M2

Monitör Kolu

M2 monitör kolu, sabit ve kişiye özel en rahat kullanım için sonsuz imkân sağlıyor. Monitör
pozisyonuna bağlı kalmak yerine, monitorün pozisyonunu kullanıcının kontrolüne bırakıyor.
M2 yeni nesil monitör kolları, olağanüstü performans ve dayanıklılık elde etmek için
mekanik yay ile hafif ve ultra ince tasarımlı bir inovasyon kullanır.
TASARIM

M2, diğer günümüz monitor
kollarından daha ince, hafif
ve hareket kabiliyetlidir.
Bugünün düz (flat screen)
panel monitörlerinin inceliği,
M2 profillerinin şık estetiğini
tamamlar.

HAREKET

M2 Monitör kolu 51 cm’e kadar
hareket ve 25,5 cm’e kadar da
yükseklik ayarı ile 180° hareket
kabiliyetine sahiptir. 1,8 – 9 kg
ağırlığındaki monitörleri
destekleyebilir.

PERFORMANS
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Bugün kullanımda olan
monitörlerin % 95’ini
desteklemek için tasarlamıştır.
Hem yükseklik hem de derinliğin
zahmetsizce ayarlanması,
M2 monitörler için neredeyse her
uygulamayı kusursuz kılar.
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M8
Monitör Kolu

Şık ve ince profiline rağmen inanılmaz bir ağırlık kapasitesi sunan M8 monitör kolu stil ve
dayanıklılığın mükemmel birleşimidir. Eşsiz yapısı sayesinde M8, neredeyse 18 kg’a kadar
olan tüm tek veya çift monitör konfigürasyonunu barındırır. Ayrıca M8 monitör kolu hantal
tasarımlarla performansı kısıtlamadığı için kolay ayarlamalar ve kusursuz ergonomik
fonksiyonlarıyla farkını ortaya koyar.
Dahili güvenlik sistemi ile ortak alanlarda
hırsızlıklara karşı etkili önlem sağlar.
Humanscale’in “Quick Release Ball Joint”
teknolojisi, hızlı ve kolay monitör kurulumuna
imkan verir.
Dahili ince ayarı, çift monitörün mükemmel
şekilde hizalanmasını sağlar.
İsteğe bağlı olarak dizüstü bilgisayar tutucu
eklenebilir ve ürününüzü mükemmel bir
şekilde taşır.
Duvara Monte

Entegre kablo yönetim sistemi, estetik bir
şekilde kablo karmaşasını gizler.
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Monitör Kol Sistemi
Humanscale’in çoklu monitör kol sistemi M/Flex’e kolaylıkla dakikalar içerisinde 1’den 6
adete kadar monitör eklenebilir. M/Flex, standart bir çalışma alanını çok sayıda ekranı bir
araya getirerek dinamik ve ergonomik bir çalışma istasyonuna dönüştürür.
M/Flex monitör kolları, ekranı
en uygun mesafe ve yükseklikte
ayarlayarak kullanıcının sağlıklı bir
duruşta çalışmasını sağlar.
Kolay ve zahmetsiz ekran paylaşımı ve
artan masa alanı sayesinde çalışmak
daha kolay hale geldi.
M/Flex, monitor ekleyerek veya
çıkararak gerektiğinde kolayca
yeniden yapılandırılabilir.
M/Connect ™ monitör kolu tabanı ile
eşleştirildiğinde, kablo karmaşasını
tamamen ortadan kaldırır, USB
bağlantı noktalarına ve yüksek hızlı
şarj cihazlarına kolayca erişim sağlar.
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QuickStand çalışma ünitesi, sabit yükseklikteki çalışma masalarını sorunsuz bir şekilde
hareketli hale dönüştürerek ofislerde ergonomik çalışma fırsatlarını kolaylaştırır.
Tak-çalıştır (plug-and-play) kablo yönetim sistemi ile QuickStand çalışma ünitesi,
geleneksel ofisleri aktif ve akıllı çalışma alanlarına dönüştürür.
QuickStand, sabit yükseklikte
bilgisayar masalarına
sahip kullanıcıların oturma
pozisyonundan ayakta
durma pozisyonuna geçişini
kolaylaştıran yenilikçi bir
mekanizmaya sahiptir.
Minimalist bir estetiğe sahip şık
bir tasarım olan QuickStand,
kablo yönetimi, mekanizmalarını
ve hareketli parçaları gövdesine
entegre olarak barındırır.
QuickStand çalışma ünitesi,
kolayca bir çalışma masasından
diğerine taşınabilir.
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Humanscale’in yeni jenerasyon taşınabilir
oturarak/ayakta (sit/stand) ürünü
QuickStand Eco, kullanım kolaylığı ve
dayanıklı yapısıyla diğer oturarak/ayakta
(sit/stand) seçeneklerine göre çok daha
gelişmiş bir inovasyondur.
Bu çalışma ünitesi, dizüstü bilgisayar
veya tek/çift monitör kurulumlarıyla
uyumludur.
Maks. 47,2 cm çalışma yüzeyi
(platform) ve değişken yükseklik ayarı
ile farklı yüksekliklerde çalışmak isteyen
kullanıcılar için tasarlanmıştır.
Minimal tasarım, masaüstü alanının
daha optimize kullanılmasını sağlar.

Ürün

Ağırlık

Laptop

17,5 kg

Tek Monitör

19,2 kg

Çift Monitör

20,5 kg

Ürün Yüksekliği
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Ürün Rengi

47,2 cm
Ayakta/oturarak platform
yükseklik ayarı
Siyah ve Beyaz
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Humanscale QuickStand Lite, sabit
yükseklikteki çalışma alanını dinamik
bir forma dönüştürür. Minimal estetiği
farklı çalışma ortamlarına ve bilgisayar
donanımlarına uyumludur. Ayarlanabilir
klavye ve monitör platformu son
derece kullanışlıdır. Yenilikçi denge
mekanizması kullanıcıların isteğine göre
oturma pozisyonundan ayakta durma
pozisyonuna hızla geçiş yapmalarını
sağlar.
QuickStand Lite, tek veya çift olarak
toplamda 11,3 kg ağırlığa kadar monitör
taşıyabilir.
Aşağıya ve yukarıya kolayca hareket
ettirilebilecek bir yapıya sahiptir.

Ürün Yüksekliği

51 cm
Ayakta/oturarak
yükseklik ayarı

Ürün Çapı

102 cm

Ürün Rengi

Beyaz ve Gümüş, Siyah
üzerine Siyah
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QuickStand Lite, her çalışma masasına
kolay eklenebilir ve uygulanabilir.
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DÜNYANIN EN DEVRİMCİ
YÜKSEKLİK AYARLI MASASI
Float yükseklik ayarlı masa, yenilikçi ve özel
tasarımı sayesinde, mevcut oturma / çalışma
masalarının sınırlamalarını, olağanüstü esnek
yükseklik ve ağırlık aralığı ile ortadan kaldırır.
Ustaca geliştirilmiş dengeleme mekanizması,
masanın oturma yüksekliği ile ayakta durma
arasında akıcı bir şekilde hareket etmesini
sağlarken, kullanıcıların % 99’unun ergonomik
ihtiyaçlarını karşılar.

Float çalışma masası, çalışanların
sağlıkları için çalışma süresi boyunca
oturma ve ayakta durma pozisyonları
arasında düzenli olarak değişiklik
yapmalarını teşvik eder.
Tek elle yapılabilen basit ağırlık ayarı,
masa üstü ağırlığındaki değişiklikleri
anında algılar ve uyumlanır.
Yenilikçi güvenlik özellikleri ile masaüstü
bilgisayar kullanımında yukarı veya aşağı
ayarlamaya izin verir.
Temiz bir estetikle, Float masa ayakları,
dizler ve ayaklar için çalışma yüzeyinin
altında bol miktarda boşluk oluşturarak
rahat çalışma ortamını tamamlar.
Uzun, kullanışlı bir yaşam için tasarlanan
Float yüksekliği ayarlanabilir masa,
minimal parçalar ve üretim süreçleri
kullanılarak yapılır ve ağırlıklı olarak
geri dönüştürülebilir çelikten imal
edilmektedir.

info@atecozemin.com

www.atecozemin/humanscale

Infinity şık, zamansız bir masa üstü aydınlatma armatürü olarak tasarlanmıştır. “Forever
Hinges” teknolojisi sayesinde güçlü yapısı ve istikrarlı uzun ömrü ile yüksek kalitesini
sürdürürken, yüzeyde tek bir gölge oluşumunu sağlar. Infinity aydınlatma, Humanscale’in
“Doing more is less’’ daha azıyla daha çok üretme felsefesiyle ve kalıcı, çekici ve aynı
zamanda işlevsel bir bakış açısıyla tasarlanmıştır.
Görsel dağınıklığı azaltmak için
tasarlanan aydınlatmaya kullanıcı
yaklaştığında, aydınlatmanın gösterge
ışıkları görünmektedir.
Bu gösterge ışıkları mevcut 9 seviyeden,
tercih edilen parlaklığı seçtikten sonra ise
kaybolmaktadırlar.
Infinity’nin 1500 lüks güçlü aydınlatması,
enerji tasarrufu sağlayan, masa
yüzeyinde sadece tek bir gölge
oluşumunu destekleyen teknolojisi ile
endüstri lideri olmasını sağlamaktadır.
Çok yüksek verimli bir LED çipe
sahip olan Infinity, sınıfında en iyi
aydınlatma performansını sunmakta
ve bunu yaparken sadece 8 watt enerji
kullanmaktadır.
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Sektörde en tanınmış ve en şık masa
lambası olan Horizon, görsel olarak
çarpıcı bir tasarımdır. Horizon tasarımı
ile parlak ve sıcak ışık sağlayan “İnce
Film LED Teknolojisi” ile çalışmaktadır.
Pürüzsüz ve ultra geniş, parlamayan
bir ışık yayar. Horizon aydınlatma,
tam parlaklıktan gece ışığına sezgisel
bir geçiş sağlar. Hassas pirinçten
tasarlanmış ürün kolay kumanda
edilen ışık gücü ayarlarına sahiptir.
Bu ikonik aydınlatma 8 canlı renkte
üretilir, 8 farklı estetik seçenek sunar.
Horizon aydınlatma, Modern Sanatlar
Müzesi (MoMA) koleksiyonunda yer
almaktadır. Yanı sıra “Red Dot” ve “The
Next Generation Luminaires” ödülleri
ile sektörde önemli bir yere sahiptir.

Çarpıcı ve minimal tasarımı ile her türlü iç
mekanı tamamlamaktadır. İnce Film LED
Teknolojisini kullanan ilk masa lambasıdır.
Parlamayan 3.000K (sıcak beyaz) ışığı ultra
geniş aydınlatma sağlamaktadır.
Küresel bilyeli eklemleri kolay, sezgisel
konumlandırmayı kolaylaştırmaktadır.
Ayarlanabilir “Akıllı Karartma” sisteminin
7 seviyesi, ışığın kişisel kontrol ve ergonomik
fonksiyonunu arttırmaktadır.
Güç tüketimi 9 watt’tır. Ömrü 50.000 saate
kadardır. “Akıllı Karartma”nın 7 seviyesini kontrol
etmektedir.
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M/Connect 2, USB-C’ye güç dağıtımı sağlayan yeni bir USB “Docking-station”a sahip
olmasının yanı sıra Thunderbolt notebook’lar ile uyumlu USB 3.0 girişine de sahiptir.
Bu özelliği ile evrensel anlamda bir USB geçiş çözümü sunmaktadır.
M/Connect 2’nin yenilikçi “split dock” teknolojisi, tüm kabloların görünmeden masanın
altına bağlanmasını sağlar. Masadaki erişilebilir merkez (hub) kullanıcıya veri, şarj ve ses
bağlantı noktalarına anında erişim sağlamaktadır.
M/Connect 2, masa üzerindeki kablo kirliliğini
gizler ve düzenli bir şekilde korunmasını
sağlar.
USB 3.0’dan geçiş 2 monitöre kadar 4K video
çözünürlüğünü veya 1 monitörde 5K video
çözünürlüğüne kadar erişmektedir.
Veri ve şarj için USB portları 4A Tip-A yüksek
hızlı şarj portları ve 3A Tip-C yüksek hızlı
şarj bağlantı noktası, kulaklık ve mikrofon
bağlantı noktası bulunur.
Humanscale monitör kollarını desteklemekle
birlikte istenildiğinde “Stand Alone Split
Dock” olarak bağımsız kullanımı ile monte
edilebilir.
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M/Power, ses destekli bir USB Tip-A ve Tip-C şarj istasyonudur. Ürünün bu özellikleri
yerden tasarruf sağlamakta ve kişisel cihazlar için uygun, yüksek hızlı şarj özelliği
sunmaktadır. Humanscale monitör kolları ile uyumlu olan M/Power, özellikle masaüstü
bilgisayarlar için tasarlanmıştır.
M / Power, günümüzün alışıla gelmiş bilgisayar
yerleşiminde normalde erişilemeyen şarj ve ses
girişine anında erişim sağlar.
Şarj istasyonu USB Tip-C şarj ve USB Tip-A
yüksek hızlı (2.4A, Hızlı Şarj) bağlantı noktaları,
kulaklık / mikrofon girişleri ve hoparlör için
uygun bağlantılar sunar.
Akıllı telefonlar için mükemmel USB Tip-A
veya Tip-C şarj istasyonları ve taşınabilir
şarj cihazları için Kensington güvenlik
yuvası, ek güvenlik ve hırsızlığa karşı koruma
sağlamaktadır.
Ürün, Humanscale monitör kolunun renklerini
desteklemektedir.
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Klavye Sistemleri
Klavye desteği, ergonomik bir çalışma
ortamının temelidir. Kullanıcı, Humanscale
klavye sistemi sayesinde klavyeyi ve fareyi
ergonomik bir konuma getirerek sağlıklı bir
pozisyonda çalışabilir.
İyi tasarlanmış bir klavye sistemi boyun,
sırt ağrısı ve diğer kas iskelet sistemi
sorunlarına karşı koruma sağlar.

Humanscale‘in patentli klavye sistemleri
kişinin oturma pozisyonuna göre
yükseklik ve açı ayarına sahiptir.
Klavye sistem ünitesi herhangi bir
çalışma yüzeyine sağlam şekilde
sabitlenir ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre
şekillendirilir. “Hypoallergenic Gel Palm”
desteği insan cildi ile uyumludur.
Klipsli fare (Mouse): Kullanıcı tercihine
göre sol veya sağ elle kullanmak üzere
konumlandırılıp, yükseklik ve derinlik
ayarları yapılabilir.

“Hypoallergenic Gel Palm”
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Kablo Düzenleyiciler
NeatLinks

Konferans salonlarında, açık ofisler vb.
mekanlarda eğitim fonksiyonu için ideal,
ödüllü NeatLinks kablo yönetim sistemi ile
kablo karmaşası geride kalıyor. NeatLinks,
daha organize bir çalışma alanı ile birlikte
masa altındaki alanları kolay temizleyebilmek
için yerdeki kabloları toparlıyor ve tehlikesiz
hale getiriyor.

NeatTech

NeatTech kablo düzenleyici, ödüllü
yükseklik ayarlı tabla Float’ın yanı
sıra diğer çalışma istasyonlarını
da tamamlayan yenilikçi bir kablo
yönetim çözümüdür. NeatTech, çalışma
alanındaki elektrik ve güç kablolarını
toparlar, güvenli bir şekilde korunmasını
sağlar. Güç şeritleri ve kabloları
saklamak için hafif ağırlıkta bir örgü
sepet olan NeatTech, kabloları güvenli
bir şekilde taşımak için benzersiz cırt
bant kullanır, kolay erişim ve montaj
sağlar.
Kafes tasarımı, NeatTech’i hafif
olmasına rağmen inanılmaz
derecede dayanıklı kılar. NeatTech,
toplam ağırlığı 4,5 kg’a kadar kablo
destekleyebilir.

Önce

Sonra
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FM500 Foot Rockers
Ödüllü FM500, basit ve kullanımı kolay bir işlevsellik sunar ve kullanıcının ayağını hareket
ettirmesine olanak sağlayarak sağlığını ve rahatlığını arttırır. Ergonomik çalışma ünitesine
yapılan bu ilave, ayakların hafifçe sallanmasını teşvik ederek uzun süreli oturuşlarda
rahatlama sağlar.
FM500 “Foot Rockers”, otururken
ayaklar ve bacaklar için mükemmel
destektir. Alt bacak kaslarını
çalıştırarak, beldeki baskıyı hafifletmek
için ayakları yükseltir ve kan dolaşımını
arttırır.
Zarif bir açıyla tasarlanan FM500,
kullanıcının bacaklarını ve ayaklarını
hareket ettirmeye teşvik eder. Yenilikçi
tasarımı, ayakların yüzeye sıkıca
basmasını sağlar.

Humanscale “Foot Machines”, oturarak
çalışırken ayaklarınızı sağlıklı hareket ettirir.
Ayakların hafifçe sallanmasını teşvik ederek
alt bacak kaslarının kullanımı sağlar, ayakların
yüksek pozisyonu ayrıca sırt üzerine baskıyı
azaltır.

www.atecozemin.com/humanscale
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