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The New York Times tarafından “ofis koltuklarında altın standart” olarak tanımlanan
Freedom sandalyesi, geleneksel çalışma sandalyeleri kavramını yeniden tanımlıyor.
Tasarımcı Niels Diffrient, kullanıcıya otomatik olarak uyum sağlayan ve duruştan duruşa
özgürce hareket etmelerini sağlayan bir ofis koltuğu tasarlamayı amaçladı. Diffrient’in
benzersiz yaklaşımı, gerçekten ergonomik bir görev koltuğu için hantal yaslanma kolları
ve arka gerdirme kadranları gibi diğer sandalyelerde bulunan karmaşıklıkları ortadan
kaldırdı. Sonuç olarak, kullanıcıya mükemmel uyum sağlayan bir yaslanma mekanizması
geliştirdi ve modern görev koltuklarını gerçekten basit, işlevsel ve güzel olacak şekilde
tamamen yeniden icat etti.

1.Freedom Headrest Koltuk

Sürekli destek sağlayan yenilikçi yaslanma ve omurganın ihtiyaçlarına göre
otomatik olarak ayarlanan döner bir sırtlık ile Freedom sandalye olağanüstü
rahattır ve gün boyunca hareketi destekler. Zarif ve yontulmuş yastıkları,
vücudun doğal hatlarını taklit etmek ve birinci sınıf konfor için basınç noktası
yüklerini azaltmak üzere tasarlanmıştır. Tüm Humanscale sandalyeler gibi,
Freedom sandalyesi de yıllarca sürekli kullanımdan sonra yeni gibi
görünmek ve işlev görmek üzere tasarlanmıştır.



1.Freedom Headrest Koltuk

FREEDOM HEADREST KOLTUK Altico Offices – Mumbai,Hindistan

FREEDOM HEADREST KOLTUK Pfizer & Upjohn Offices – Şanghay,Çin



1.Freedom Headrest Koltuk

FREEDOM HEADREST KOLTUK CDK Global Offices-San Jose, Kaliforniya, ABD

FREEDOM HEADREST KOLTUK Northern Trust Offices – Pune,HİNDİSTAN



1.Freedom Headrest Koltuk

FREEDOM HEADREST KOLTUK Waterfall Asset Management Offices – New York,ABD

FREEDOM HEADREST KOLTUK Northern Trust Offices – Pune,HİNDİSTAN



Mevcut Seçenekler:

Döşeme : Dört yönlü esnek kumaş çeşitleri, kutu dikişli deriler, anti-mikrobiyal tekstiller
ve esnek olmayan malzemeler.

Dikiş bitirme: Tüm derilerde eşleşen veya kontrast kutu dikiş seçeneği mevcuttur.

Minderler: Tekno-jel minderler ağırlık dağılımını en üst düzeye çıkarır.

Kollar: - Duron, jel veya uyumlu kumaştan senkron kollar - Duron, jel veya uyumlu
tekstilden gelişmiş kollar.

Kaplamalar: Grafit veya Grafit Döşemeli Parlak Alüminyum

Silindir: Düşük, standart veya yüksek altlık

Tekerlekler: Yumuşak tekerlekler, kayar tekerlekler veya kilitli tekerlekler (oturduğunuzda
kilitleyiniz)

Kullanışlı askı aparatı

CAL 133 (CAL 133, tamamlanmış, monte edilmiş mobilya parçasının uyumlu olmasını
gerektirir ve herhangi bir bileşenin yanıcılığını ayrı ayrı dikkate almaz. Bu özel gereksinim,
tüm bileşenlerin yangına tepki verme şeklini ayrı ayrı değil birleşik bir birim olarak
değerlendirdiği için CAL 133'e özgüdür.)

1.Freedom Headrest Koltuk



1.Freedom Headrest Koltuk

TEKNİK ÖZELLİKLER : 

Standart silindir, senkron kollar, standart minderler, kayar tekerlekler

125 mm (5") dikey ayarlı dinamik baş desteği

Ofis nüfusunun %95'ine uyacak şekilde tasarlanmıştır, 152 - 193 cm(5'0” - 6'4”) yükseklik, 
45,4 - 136 kg (100 - 300 lbs.) ağırlık

Ağırlığa duyarlı, 20 derece hareket edebilen, kendinden kilitli yaslanma mekanizması

Yedi derecelik arkaya eğimli otomatik olarak dönen sırt dayanağı

Senkron kollar 150 mm ile arka çerçeveye bağlanır(6”) dikey ayar, masa başında yakın 
çalışma için koltuk seviyesini ayarlama

Kol uzunluğu 330 mm'dir (13") ve her bir senkron kol arasında 510 mm (20") mesafe vardır.

Yatay kesimli ve kuyruk sokumlu konturlu yastıklar, lomber ve torasik omurga üzerindeki 
baskıyı azaltır.

Modüler tasarım

Kolay manevra için sandalyenin arkasında bir kol mevcuttur.

Boyutlar: G: 690mm (27,25”) x D: 415 - 470 mm (16,25“-18,5”) x Y: 1090 - 1345 mm (43”-
53”)
Ağırlık: 22,3 kg (49,1 lbs.)



FREEDOM ÇALIŞMA KOLTUĞU CEKET 
ASMA APARATI
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2.Freedom Task Koltuk

Modern ofislere zahmetsizce entegre olacak şekilde tasarlanan Freedom Task Çalışma
Koltuğu, konfor, tarz ve tam kullanım kolaylığı sunuyor.

Niels Diffrient tarafından yaratılan ve 10’dan fazla tasarım ödülü kazanan Freedom Task
Çalışma Koltuğu, her kullanıcıya anında ve özel destek sağlamak için fizik yasalarını ve
oturanın vücut ağırlığını kullanır.

Bu mükemmel “ağırlık duyarlı” denge, kullanıcının zahmetsizce hareket etmesine izin
verir ve aynı zamanda her oturuş pozisyonda tam olarak destekler. Sonuç olarak,
kullanıcılara duruşlarını sık sık değiştirerek daha sağlıklı ve konforlu bir oturma deneyimi
sağlar.

Freedom Task Çalışma Koltuğu, insanların oturma biçiminde devrim yaratıyor. Ağırlık
duyarlı yaslanma ve eşzamanlı olarak ayarlanabilen kolçaklarıyla performans ve
işlevselliği için yeni standartlar belirlemiştir. İnsan vücudunun kıvrımlarına uyacak şekilde
şekillendirilmiş bir köpük sırtlığı ve uzun süreli rahatlık için kalın minderi ile her
kullanıcıya özel bir ergonomik uyum sağlar.



2.Freedom Task Koltuk

FREEDOM TASK KOLTUK CDK Global Offices-San Jose, Kaliforniya, ABD

FREEDOM TASK KOLTUK & FREEDOM HEADREST KOLTUK Titan Offices-Bangalore,Hindistan



2.Freedom Task Koltuk

FREEDOM TASK KOLTUK Scenario Architecture Offices – Londra,İngiltere,Birleşik Krallık



TAŞIMA KAPASİTESİ
Kullanıcı Ağırlığı : 136 Kg. / Max
Kullanıcı Boyu : 190 cm.
Döşeme: Lotus(Suni Deri) Kumaş / Bizon Deri 
/ Vita Kumaş
Aksam: Grafit / Alüminyum
Tekerlek: Standart Tekerlek

‘‘UZUN ÖMÜRLÜ’’ KONFOR
Freedom Task Çalışma Koltuğu’ nun vücuda 
uyumlu hatları, kullanıcının gün boyu rahat 
etmesini sağlar. Koltuk minderleri, endüstri 
standardındaki dört dakika yerine dört saat 
boyunca rahatlığı en üst düzeye çıkarmak 
için üretilmiştir.

KOLAY YASLANMA
Freedom Task Çalışma Koltuğu’nun akıllı yaslanma 

mekanizması, her kullanıcı için otomatik olarak 
özel destek sağlar, gün boyunca sağlıklı ve 

kendiliğinden hareketleri teşvik eder. Elverişsiz 
düğmeler, kollar ve manuel ayarlamalar olmadan, 

Freedom Task Çalışma Koltuğu aktif oturumu 
zahmetsizce yapar.

SEZGİSEL AYARLAR
Freedom Task Çalışma Koltuğu’nun sırt 
desteğindeki devrimci tasarımı, omurganın 
değişen ihtiyaçlarını karşılamak için 
otomatik olarak dönmeyi sağlar. Senkronize 
kolçaklar, sürekli destek ve rahatlık için 
yaslanma sırasında kullanıcıyla birlikte kalır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Koltuk Genişliği: 690mm (27.25″)

Minder Genişliği: 635mm (25″)
Yükseklik: 510mm (20″)

Ağırlık: 17kg (38 lbs) kolçaklı / 15.5kg (34 lbs) 
kolçaksız

2.Freedom Task Koltuk



2.Freedom Task Koltuk

TEKNİK ÖZELLİKLER : 

Standart Freedom Task Koltuk

Standart silindir, senkron kollar, standart minderler, sert tekerlekler

Ofis nüfusunun %95'ine uyacak şekilde tasarlanmıştır, 152 - 193 cm(5'0” - 6'4”) yükseklik, 
45,4 - 136 kg (100 - 300 lbs.) ağırlık

Ağırlığa duyarlı, 20 derece hareket edebilen, kendinden kilitli yaslanma mekanizması

Yedi derecelik arkaya eğimli otomatik olarak dönen sırt dayanağı

Senkron kollar 150 mm ile arka çerçeveye bağlanır(6”) dikey ayar, masa başında yakın 
çalışma için koltuk seviyesini ayarlama

Kol uzunluğu 330 mm'dir (13") ve her bir senkron kol arasında 510 mm (20") mesafe vardır.

Yatay kesimli ve kuyruk sokumlu konturlu minderler, lomber ve torasik omurga üzerindeki 
baskıyı azaltır.

Modüler tasarım

Kolay manevra için sandalyenin arkasında bir kol mevcuttur.

Boyutlar: G: 690 mm (27,25”) x D: 415 - 470 mm(16,25“- 18,5”) x Y: 850 - 1055 mm (33,5”-
41,5”)  
Ağırlık: 19,5 kg (42,9 lb.)
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Diffrient World Koltuk
Lider tasarımcı Niels Diffrient’in kullanım kolaylığı ve zahmetsiz işlevselliği sunmak için 
tasarladığı Diffrient World Çalışma Koltuğu, özel sırt – bel desteği ve yenilikçi üç panelli 
file sırtlığı ile, tüm Humanscale’nin ürünleri gibi sade, güzel ve işlevseldir. 

Tasarım, geleneksel mekanizmalara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır, fizik yasalarını ve 
kullanıcının vücut ağırlığını kullanarak, mükemmel bir konfor sunmaktadır.

Kullanıcıyla birlikte hareket edecek şekilde otomatik olarak ayarlanan, ağırlığa duyarlı 
yaslanma ve koltuğun arkasına takılan kolçaklar, kullanıcıya ergonomik rahatlık 
sağlamaktadır. 

Minimal parçalara sahip, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir çalışma koltuğu olan Diffrient
World, uzun süre düşünülerek tasarlanmıştır.



Diffrient World Koltuk

DIFFRIENT WORLD KOLTUK Global Risk Partners Offices – Londra,İngiltere

DIFFRIENT WORLD KOLTUK Tivo Offices– Bangalore,HİNDİSTAN



Diffrient World Koltuk

DIFFRIENT WORLD KOLTUK Wise Ltd. Offices – Singapur

DIFFRIENT WORLD KOLTUK PepsiCo Offices – Dublin,İrlanda



Diffrient World Koltuk

DIFFRIENT WORLD KOLTUK Heineken Offices – Cork,İRLANDA

DIFFRIENT WORLD KOLTUK Moore Design Offices – Paris,FRANSA



‘’3 Parçalı’’ Özel Dikiş Formu
Diffrient World’ün, devrim niteliğindeki üç 
parçalı özel dikiş formlu ve eğrisel yüzeyli 
birbirine geçen fileden oluşma arkalığı kişiye 
özel tasarlanmış gibi vücudu sararak konforlu 
bir bel desteği sunarken, ayar gerektirmeyen 
ve karmaşık olmayan rahat bir oturum sağlar.

Rahat Oturuş
Diffrient World çalışma koltuğu, uzmanlıkla 

tasarlanan minder (kumaş veya file) sistemiyle, 
sektörde önde gelen bel destekleyici 

koltuklardan biri haline gelmiştir. Koltuk 
minderinin etrafında tam bir çerçeve olmaması 

sayesinde dizlerin altındaki stres noktalarına 
olan basıncı azaltan Diffrient World, vücut 

konturlarına uygun bir oturum sağlar.

Otomatik Yaslanma
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.

‘‘Minimal’’ Çözüm
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.

Diffrient World Koltuk

Görünmez Yaslanma Mekanizması
Diffrient World Çalışma Koltuğu, fizik yasaları 
çerçevesinde; kullanıcının her yaslanmasında 

rahatlığını sağlamak için vücut ağırlığını kullanır. 
Çığır açan mekanizmasız yaslanma ve maksimum 
oturma rahatlığı için tüm hareket aralığı boyunca 

otomatik denge desteği, sandalyenin üç parçalı 
özel dikiş formundan ve eğrisel yüzeyli file 

arkalığından alır.

Duyarlı Destek
Diffrient World Çalışma Koltuğu, fizik 
kurallarını kullanarak elle ayarlama 
gerektiren ayrı bir bel desteğini ortadan 
kaldırmıştır. Patentli Form Algılama File 
Teknolojisi ile koltuğun yaslanma bölümü, 
kullanıcının tüm sırtına mükemmel uyum 
sağlar, kişiye özel yapılmış hissi verir.



1. Kendinden Ayarlı Yaslanma
o Devrim niteliğinde, mekanizmasız tasarım, fizik kanunları ve kullanıcının vücut 

ağırlığı.
o Otomatik olarak uygun desteği sağlar ve kullanıcının boyutundan bağımsız olarak 

dirençlidir.
o Ayarlamak için gereksiz yaslanma kilitleri veya germe yayları yoktur.
o Kullanıcı, yaslanma sırasında neredeyse sabit göz seviyesini korur.

2. Döner Sırtlık
o Ekstra sırtlık hareketi otomatik olarak omurganın değişen ihtiyaçlarıdır.
o Ek bel desteği sağlamak için otomatik olarak uyarlanır ve gerektiği gibi desteklenir.

3. Form Algılama File Teknolojisi
o Üç panelli, esnemeyen file yapısı vücuda oturan konturlar ve 

kendinden ayarlı bel otomatik, özelleştirilmiş bir uyum için 
destektir.

o Ayarlanacak, kırılacak veya kaybedilecek harici bel cihazı 
yoktur.

o Düşük aşınmaya sahip file, giysileri korur.

4. File Koltuk
o Çerçevesiz ön kenar, diz arkasındaki temas stresini ortadan 

kaldırır.
o Düşük aşınmaya sahip file, giysileri korur.
o Opsiyonel döşemeli koltuk.

5. Kolçaklar
o Ayarlanabilir veya sabit kolçaklar, oturma sırasında vücut 

ile birlikte kalmak için koltuk yerine sırtlığa bağlanır.
o Kolsuz modeli de mevcuttur.

6. Vücut ile Uyumu
o En geniş vücut ölçülerine uyacak şekilde boyut ayarlanabilir. 
o Yatırma direncini otomatik olarak özelleştirir ve her kullanıcı 

için bel desteği vardır.
o Koltuk yüksekliği ve koltuk derinliği için boyuta göre 

ayarlanır.
o Özel kol desteği için isteğe bağlı yüksekliği ayarlanabilir 

kolçaklar.

7. Tekerlekler
o Yumuşak yüzeyler için standart tekerlekler.
o İsteğe bağlı yumuşak tekerlekler veya kayar tekerlekler.

Diffrient World Koltuk



Diffrient World Koltuk

TEKNİK ÖZELLİKLER

Koltuk Genişliği: 660 mm (25.98”) Kolçaklı / 495mm 
(19.49”) Kolçaksız

Minder Genişliği: 635 mm (25”)

Koltuk Yüksekliği: 371 – 495 mm (14.61” – 19.49”)

Yaslanma Aralığı: 17 ° yaslanma + 8 ° arkalığı yatırma

Koltuk Ağırlığı: 14 kg (31 lbs.) Kolçaklı / 12.9 kg (29 
lbs.) Kolçaksız

İstiflenebilir: Hayır
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Çağdaş çalışma alanları için ideal olan Diffrient Smart Çalışma Koltuğu, modern bir 
tasarıma sahip olup zamansız estetiği ile çarpıcı sadeliktedir. Diffrient Smart, Form-
Algılama File Teknolojisi (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.

Diffrient Smart Koltuk



Diffrient Smart Koltuk

DIFFRIENT SMART KOLTUK ITR Concession Co. Offices – Elkhart,Indiana,ABD



Diffrient Smart Koltuk

DIFFRIENT SMART KOLTUK Amundi Offices – Boston, Massachusetts,ABD



DIFFRIENT SMART KOLTUK FactSet Research Systems Offices – Norwalk, Connecticut, ABD

Diffrient Smart Koltuk



Kolay Yaslanma
Diffrient Smart Çalışma Koltuğu, 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.

Özel Tasarım Koltuk Sırtlığı
Diffrient Smart Çalışma Koltuğu’nda

oturan herkesin mükemmel bir bel 
desteğine sahip olmasını sağlamak için, 
kullanıcının ihtiyaçlarına göre otomatik 

olarak adapte olmayı sağlayan üç panelli 
file bir sırtlık vardır. Karmaşık ayarlamalar 

ve harici bel ürünlerine olan ihtiyacı 
ortadan kaldıran Diffrient Smart Çalışma 

Koltuğu, kolay ve sürekli bir konfor için 
Form Algılama File teknolojisini kullanır.

Kolay Kullanım
Humanscale’in ağırlığa duyarlı, mekanizma 

içermeyen ve yaslanma özelliğine sahip 
Diffrient Smart Çalışma Koltuğu, her 

kullanıcının vücut ağırlığına uygun 
yaslanma desteğini otomatik olarak sağlar. 

Fizik yasalarını kullanarak, kullanıcının 
yapması gereken tek şey oturmaktır ve 

koltuk kullanıcı için arkaya yaslanma 
esnasında doğru miktarda esneklik 

sağlayacaktır.

Lineer Çizgili Görsel Tasarım
Manuel kontrollerden bağımsız olarak, Diffrient
Smart Çalışma Koltuğu, çarpıcı, şık bir estetiğe 
sahiptir ve U şeklindeki sırtı ile mükemmel bir 
uyum sağlar. Arkalıktaki lineer çizgiler ve 
maksimum sırt desteği ile modern, aktif çalışma 
alanı için ideal çalışma koltuğudur.

Diffrient Smart Koltuk



Diffrient Smart Koltuk

TEKNİK ÖZELLİKLER

Koltuk Genişliği: 673mm (26.5”) Kolçaklı / 533mm (21”) Kolçaksız

Minder Genişliği: 660mm (26”)

Koltuk Yüksekliği: 413 – 579 mm (16.5” – 22.8”)

Yaslanma Aralığı: 18 ° yaslanma + 8 ° arkalığı yatırma

Koltuk Ağırlığı: 15kg (34 lbs) Kolçaklı / 14kg (31 lbs) Kolçaksız

İstiflenebilir: Hayır
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World One Task Koltuk

World One, Niels'in şimdiye kadar yapılmış en minimal, ancak tam işlevli çalışma koltuğu olan 
ünlü World sandalyesinin güncellenmiş bir versiyonudur. 

Önceki modeliyle aynı yenilikçi üç panelli file sırtlığa ve ağırlığa duyarlı yatırma özelliğine sahip 
World One, benzersiz ergonomik destek ve nihai kullanıcı dostu oturma deneyimi sunan uygun 
maliyetli bir çözümdür. 

Tüm Humanscale sandalyeler gibi, World One'ın tasarımı, mükemmel bir yaslanma sağlamak 
için fizik yasalarını ve oturanın vücut ağırlığını kullanarak geleneksel mekanizmalara olan 
ihtiyacı ortadan kaldırır.

World One, sandalyenin arkasına takılan ve kullanıcıyla birlikte hareket eden kolçaklara sahiptir 
ve iş günü boyunca özel konfor sağlar. 

Minimal parçalara sahip yüksek değerli bir çalışma koltuğu olan World One, on yıl içinde bugün 
olduğu kadar iyi görünecek şekilde uzun ömürlü olarak inşa edilmiştir.



World One Task Koltuk



Üç panelli, esnemeyen file yapısı, vücuda oturan konturlar ve otomatik, 
özelleştirilmiş bir uyum için kendinden ayarlı bel desteği oluşturur.

Kullanıcının boyutundan bağımsız olarak uygun destek ve otomatik direnç sağlar.

Ayarlamak için gereksiz yaslanma kilitleri veya germe yayları yoktur.

Ayarlanacak, kırılacak veya kaybedilecek harici bel cihazı yoktur.

En geniş vücut ölçülerine uyacak şekilde boyut ayarlanabilir.

Çerçevesiz ön kenar, dizin arkasındaki temas gerilimini ortadan kaldırır.

Sert yüzeyler için yumuşak tekerlekleri vardır.

136 kg'a (300 lbs.) kadar olan kullanıcılar için tasarlanmıştır.

GENEL ÖZELLİKLER

World One Task Koltuk



TEKNİK ÖZELLİKLER

File: Kademeli, Siyah

Çerçeve Rengi: Siyah

Sandalye Genişliği: 705mm (25.75") Kollar

Taban Boyutu: 635mm (25")

Koltuk Yükseklik Aralığı: 397 -527 mm (15,63" -20,75")

Yatırma Aralığı: 17°yatar + 8°arkalık eğimi

Sandalye Ağırlığı: 12,7kg (28 lbs.) kollar

Ürün Ağırlığı: 16,3 kg (36 lbs.)

Garanti : 7 Yıl (Parçalar/Bileşenler) & 3 Yıl
(Kol Pedi/Tekstil)

World One Task Koltuk
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Liberty Task Koltuk

Minimalist çekiciliğe sahip birinci sınıf ergonomik bir çalışma koltuğu olan Liberty, hem stil 
hem de işlev açısından çok yönlülüğü yansıtır. Formu algılayan file sırt, benzersiz baskı 
noktalarınızı desteklerken hareket özgürlüğü sağlar.

• Liberty‘ nin keskin estetiği, iyi göründüğü kadar iyi görünen astarlı, üç panelli file 
özelliğiyle içinde bulunduğu her alanı tamamlar.

• Eller serbest yaslanma özelliği, her pozisyonda sabit bel koruması sağlamak için sizinle 
birlikte hareket eder.

• Net Pozitif sertifikası, satılan her Liberty‘ nin aktif olarak iklim hasarını tersine 
çevirmeye yardımcı olduğu anlamına gelir.

• 15 yıl garantilidir.



Liberty Task Koltuk

LIBERTY TASK KOLTUK Confidential Israeli Energy Company Offices – Tel Aviv,İSRAİL



Liberty Task Koltuk

LIBERTY TASK KOLTUK Daiichi Sankyo Offices – Uxbridge,İngiltere

LIBERTY TASK KOLTUK Confidential Global Pharmaceuticals Company Offices – Londra,İngiltere



LIBERTY TASK KOLTUK NVIDIA Offices – Şhengen,ÇİN

Liberty Task Koltuk



Liberty Task Koltuk

Merkez Çerçeve Yapısı

Liberty'nin ağı, sırtlık çerçevesinin ortasındaki 
bir kanala sabitlenmiştir.
Bu sayede çerçeve, fileyi darbelere ve 
aşınmalara karşı korur.

Daha Fazla Hareket

Liberty Task Çalışma Koltuğu, 
kullanıcıların boyuna ve ağırlığına 

bakılmaksızın koltuğa oturuşunu otomatik 
olarak ayarlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Manuel ayarlamalar olmadığı için 
Humanscale’in ağırlığa duyarlı yaslanma 

özelliği ile kullanıcı kolay ve kısıtlama 
olmaksızın hareket edebilmektedir.

‘‘Zahmetsiz’’ Arkaya Yaslanma

Liberty Task Çalışma Koltuğu’ nun akıllı mekanizması 
ve özel ayar gerektirmeyen yaslanma sistemi, fizik 
kurallarını ve kullanıcının ağırlığını kullanıp, geriye 
yaslanma aralığından yararlanarak mükemmel bir 
destek sağlar. Manuel kontroller olmadan, kullanıcı 
gün boyunca zahmetsizce oturma duruşunu 
değiştirebilir.

Özel Uyum

Liberty Task Çalışma Koltuğu’nun fileli arkası, üç 
adet esnek olmayan file malzemenin, bir 
terzinin bir gömlek oluşturmak için birden fazla 
kumaş parçasını birleştirmesi gibi 
birleştirilmiştir. Konturları, gün boyunca her 
kullanıcıya özel uyum ve destek için 
tasarlanmıştır.

Devrimci ‘’File’’

Liberty'nin yarı saydam örgü kumaşları, 
Elizabeth Whelan tarafından güç, esneklik 

ve dayanıklılığı bir araya getirerek optimum 
ergonomik destek ve rahatlık sağlamak için 

tasarlanmıştır.
Yumuşak dokunuşa sahip hoş bir görünüme 

sahiptir. 



1. Kendinden Ayarlı Yaslanma
o Akıllı karşı denge yaslanma mekanizması, kullanıcının boyutu ve ağırlığı ne olursa 

olsun, tüm yaslanma hareketi yelpazesi aracılığıyla otomatik olarak doğru miktarda 
destek sağlar.

o Ayarlamak için gereksiz yaslanma kilitleri veya germe yayları yoktur.
o Kullanıcı, yaslanma sırasında neredeyse sabit göz seviyesini korur.

2. Döner Sırtlık
o Sırtın yaslanma sırasındaki ekstra hareketi, omurganın değişen ihtiyaçlarına göre 

otomatik olarak ayarlanır.
o Gerektiğinde ek bel desteği sağlar.

3. Form Algılama File Sırtı
o Üç panelli, esnemeyen file yapısı, vücuda oturan konturlar ve 

kişiselleştirilmiş bir uyum için kendinden ayarlı bel desteği 
oluşturur.

o Ayarlanacak, kırılacak veya kaybedilecek harici bel cihazı 
yoktur.

o Düşük aşınmaya dayanıklı file, giysileri korur.
o Kolay değiştirme için modülerdir.

4. Konturlu Oturma Minderi
o Vücut hatlarına uyacak şekilde özenle şekillendirilmiştir. 
o Artan temas alanı basınç noktalarını azaltır.
o Kolay değiştirilebilmesi için modülerdir.

5. Kolçaklar
o Ayarlanabilir veya sabit kolçaklar koltuk yerine sırtlığa 

bağlanarak yatar pozisyonda vücutla birlikte kalırlar. 
o Kolsuz modeli de mevcuttur.

6. Vücut ile Uyumu
o En geniş vücut ölçülerine uyacak şekilde boyut ayarlanabilir. 
o Yatırma direncini otomatik olarak özelleştirir ve her kullanıcı 

için bel desteği vardır.
o Koltuk yüksekliği ve koltuk derinliği için boyuta göre 

ayarlanır.
o Özel kol desteği için isteğe bağlı yüksekliği ayarlanabilir 

kolçakları vardır.

7. Tekerlekler
o 75 mm (3”) çift yüzeyli tekerlekler, halı kaplı zeminlerde kolayca ve sert zeminlerde 

sessizce döner.

Liberty Task Koltuk



Liberty Task Koltuk

TEKNİK ÖZELLİKLER

Koltuk Genişliği: 675mm (26.5”) Kolçaklı / 535mm (21”) 
Kolçaksız

Minder Genişliği: 635mm (25″)

Koltuk Yüksekliği: 420 – 530 mm (16.6” – 20.9″)

Eğim Aralığı : 17 ° yaslanma + 7 ° arkalığı yatırma

Koltuk Ağırlığı: 8,16 kg (18 lbs) Kolçaklı / 7,71 kg(17 lbs) 
Kolçaksız

İstiflenebilir: Hayır

Minder Tipi: Tekno-Jel Dolgulu

Garanti : 15 Yıl (Parçalar/Bileşenler) & 5 Yıl
(Kol Pedi/Tekstil)
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Liberty Side Sandalye
Liberty Task sandalye ile aynı Form-Algılama File sırtlığına sahip olan Niels Diffrient'ın tasarımı 
olan Liberty Side, minimalist bir çekicilik sergilerken her kullanıcıya özel ergonomik destek 
sağlıyor.

• Hafif, geri dönüştürülebilir ve uzun ömürlü bileşenler de bu sandalyeyi şık olduğu kadar 
çevre dostu yapıyor.

• Döner sırtlık, hafif bir yaslanma sağlar ve gün boyunca hareketi teşvik eder.

• Minimalist tasarım, Liberty Task koltuğuyla eşleşecek ve herhangi bir ofis veya çağdaş 
çalışma odasını tamamlayacak şekilde yapılmıştır.

• Net Pozitif Sertifika, üretilen her Liberty Side‘ın atıkları azalttığı ve gezegene temiz su ve 
enerji sağladığı anlamına gelir.



Liberty Side Sandalye

LIBERTY SIDE SANDALYE Varonis Offices – Phase 1 – New York City,New York,ABD

LIBERTY SIDE SANDALYE QBE Insurance Offices – Hong Kong,ÇİN



Liberty Side Sandalye



Liberty Side Sandalye

Liberty ofis koltuğunun özelliklerini ve stilini tamamlamak üzere tasarlanan Liberty Side koltuk, 
sınıfında güzellik, performans ve benzeri görülmemiş bir konfor sunuyor. 

Sırtlığı, mükemmel uyum ve destek için Liberty'nin özel Form Algılama File Teknolojisine 
sahiptir. Koltuk arkalığı ek konfor için döner ve koltuğun destekleyici ancak yumuşak olan 
çerçevesiz bir ön kenarı vardır.



Liberty Side Sandalye

TEKNİK ÖZELLİKLER

Koltuk Genişliği: 630mm (24.75”) Kolçaklı / 500mm 

(19.75”) Kolçaksız

Minder Genişliği: N/A

Koltuk Yüksekliği: 470 mm (18,5”)

Koltuk Ağırlığı: 19.7 kg (21.4 lbs)

İstiflenebilir: Hayır

Koltuk Eğimi : Yatırma Aralığı 10° sırtlık eğimi

Garanti : 15 Yıl (Parçalar/Bileşenler) & 5 Yıl

(Kol Pedi/Tekstil)
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Cinto Sandalye

İstiflenebilir bir ofis sandalyesi olan Cinto Sandalye; tarzı, rahatlığı ve kullanışlılığıyla, 
istiflenen sandalyelerde en önemli olan ‘‘rahatlık’’ ön yargısını kırıyor.

Humanscale’in ergonomik çalışma koltukları gibi Cinto Sandalye de, basınç noktalarını ve 
rahatsızlıkları en aza indirerek insan vücudunu desteklemek için üretilmiştir.

Dünya çapındaki tasarımcı ve mühendislerden oluşan Humanscale Tasarım Stüdyosu’nda 
geliştirilen Cinto, ilk önce konforu sunmaktadır. 

Düzenli bir estetikte rakipsiz destek sağlamanın yanı sıra, hafif geri dönüştürülmüş yapısı, 
istiflenebilir sandalyeyi zahmetsizce taşımayı ve saklamayı sağlar. 

Yenilikçi ergonomik tasarımı ve kayan koltuk arkalığı teknolojisi sayesinde Cinto, kullanıcının 
sırtının alt bölümünü destekler ve istiflenebilir diğer ofis sandalyelerinden farklı olarak 
otomatik bel desteği sunar.



Cinto Sandalye



Cinto Sandalye



ÇEVREYE DUYARLI
Hafif geri dönüştürülebilir 

malzemelerden üretilen Cinto’nun
tasarımı, nakliye ağırlığını azaltmaya ve 

daha küçük bir karbon ayak izi 
yaratmaya yardımcı olur. Çevreye 

duyarlı olduğu kanıtlanan Cinto, 
GREENGUARD ve level® tarafından 

onaylanmıştır ve değerli LEED
kredilerine katkıda bulunur.

İSTİFLEME KOLAYLIĞI
Standart bir taşıma desteği ile Cinto kolayca 
taşınabilir ve istiflenebilir. Küçük ofisler, altı adet 
bağımsız Cinto sandalyesini birlikte ya da isteğe 
bağlı Cinto Dolly ile 15 adede kadar istifleyerek 
yer tasarrufu sağlayabilir.

TARZ, KONFOR VE FAYDA
Cinto, sırt ve bel desteğini otomatik olarak 
ayarlayan yenilikçi bir sırtlığa ve ayrıca basınç 
noktalarını azaltmak için kullanıcının ağırlığını 
benzersiz bir şekilde dağıtan bir tasarıma 
sahiptir. Bir dizi renkte mevcut olan Cinto, 
herhangi bir konut veya ticari iç mekanda 
rahatlıkla kullanılabillir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sandalye Genişliği:615 mm (24.2')
Minder Genişliği: 505 mm (19.9')
Koltuk Yüksekliği: 420 mm (16.5')
Yaslanma Aralığı: Bulunmuyor
Koltuk Ağırlığı: 4 kg (9 lbs.) Kolçaksız / 4.5 kg 
(10 lbs.) Kolçaklı
İstiflenebilir: 15 sandalyeye kadar
Aksam: Siyah Boyalı
Tekerlekli

Cinto Sandalye



Cinto Sandalye

Basınç Dağılımı

Stres Giderici Çapraz Çizgiler

Yüzer Sırt Teknolojisi

Otomatik olarak ayarlanan bel 
desteği sunan tek istiflenebilir 
oturma çözümü olan Cinto, 
benzersiz ergonomik konfor 
sunar.

İspanyolca‘ da "kemer" 
anlamına gelen Cinto‘nun
esnek bir kemerle sandalyenin 
çerçevesine bağlanan benzersiz 
yüzer sırtlığı hareket eder ve 
mükemmel destek için vücuda 
uyum sağlar.

Cinto'nun koltuk tabanındaki yenilikçi stres azaltıcı çapraz 
çizgileri, uzun süreli oturma konforu için basınç 
noktalarını azaltmak ve vücut ağırlığını eşit olarak 
dağıtmak için oturma bölümünün altında bağımsız olarak 
esner.

Koltuk bölmesindeki ve sırtlıktaki havalandırma delikleri 
hava sirkülasyonunu destekler.

Stres Giderici Çapraz Kesikler 



Cinto, hemen hemen her türlü ticari veya konut ortamına uyum sağlamak 
için çok çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur.

Cinto Sandalye

İskelet Tipi

4 ayaklı tekerlekli
4 ayaklı sabit
U ayak

Kolçak Tipi

Sabit/Standart Kol
Kolsuz 

İskelet Rengi

Gri
Siyah



Cinto Sandalye

Oturum ve Sırt Renkleri

Kırmızı
Beyaz
Sarı
Boz Kahverengi (Taupe)
Açık Mavi
Açık Gri
Gri
Siyah

Cinto Dolly taşıma aracı

Kolay taşınabilirlik ve saklama 
kolaylığı için isteğe bağlı Cinto
Dolly'ye 15 adete kadar Cinto
yüklenebilir.
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Saddle – Pony Saddle Tabure

Humanscale'in ödüllü Freedom oturma serisinin bir parçası olan Saddle ve Pony çalışma 
tabureleri şimdiye kadar yapılmış en rahat, çok yönlü ve ergonomik taburelerdir.

Orijinal Saddle ve Pony Saddle, herhangi bir çalışma alanını veya ev ofis- ini tamamlarken 
oturmayı rahat kılar ve iş hareketlerini basitleştirir.

Saddle ve Pony Saddle’ın üçgen minderi, kullanıcıları "eyer" / "saddle" duruşunda 
oturmaya teşvik eder. Bu pozisyonda oturmak uylukları indirir, kalça düzlüğüne engeldir 
ve dolaşımın artmasına izin verir. 

Oturum pozisyonunuz için aynı zamanda kuyruk kemiğindeki baskı noktalarını azaltarak 
uzun süreli rahatlık sağlar.

Detaylar

Silindirler, tekerlekler ve diğer mekanik eklentilerde 15 yıl garanti.

Bir dizi zorlu çalışma ortamını ve tasarım gereksinimlerini karşılamak üzere 
özelleştirilebilir.

Geniş kaplama seçeneği vardır.



Saddle – Pony Saddle Tabure



Saddle – Pony Saddle Tabure



Saddle – Pony Saddle Tabure



GENEL ÖZELLİKLER 

• Eşsiz üçgen minderi, her üç köşede de yükseklik ayarı 
kontrolleri sunar. 

• Sayısız ortam ve uygulamada kullanım için birçok 
oturma pozisyonuna uyum sağlar. 

• Ayak destekli veya puf olarak ikiye ayrılır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Saddle/Pony Saddle için sürdürülebilirlik ; 

• Geri dönüştürülmüş içerik. 
• Freedom Saddle: %35 tüketici sonrası, %49 ön 

tüketici. 
• Freedom Pony: %40 tüketici sonrası, %50 ön tüketici. 
• Kolay değişim için modüler minder.

Saddle – Pony Saddle Tabure



Saddle – Pony Saddle Tabure

‘‘Eyer’’ duruşu ayrıca uzun süreli rahatlık için baskı 
noktalarını azaltır ve kullanıcıların işlerine daha yakın 
olmalarına olanak tanır. Sırtınıza yaslanmak bir seçenek 
değilse, oturmanın en rahat ve sağlıklı yollarından biridir.

Kullanıcıyı, omurgayı sağlıklı bir lordotik (bel düzlüğü) 
eğriye sokan "eyer" duruşunda oturmaya teşvik eder.

‘‘ EYER OTURUŞU ’’

Standart  Tabure Oturum Eyerli (Saddle) Tabure ile Oturum

Duruş 
Destekleyici 
Özelliği

Ağırlık: 4,8 kg (10,6 lbs.) Saddle veya 
4,7 kg (10,5 lbs.) Pony Saddle

Koltuk Genişliği: 560mm (22") Saddle
veya 405mm (16") Pony Saddle

Taban Genişliği: 560mm (22") 

Garanti: Tekstiller ve Minderler – 5 yıl 
tek seferde kullanım; 

Diğer tüm bileşenler – 15 Yıl 

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Diffrient Occasional, ofislerde farklı kullanım alanlarına uygun, kolay istiflenebilir, çok 
amaçlı bir sandalyedir. 

Özel file örgüsüyle yapılmış sağlam, doğrusal bir sırtlık, üç boyutlu bir form oluşturur –
kullanıcıyı mükemmel tasarlanmış bir gömlek gibi sarar. 

Oturan kişinin vücut hatlarına adapte olan Diffrient Occasional Koltuk, ofis veya ev 
ortamı için uygundur. 

Diffrient Smart, Diffrient World veya Liberty çalışma koltuklarına uyumlu olacak şekilde 
yapılandırılabilir.

Diffrient Occasional Sandalye



Diffrient Occasional Sandalye



Diffrient Occasional Sandalye



Diffrient Occasional Sandalye

ERGONOMİK KONFOR
Fizik yasalarını manuel ayarlama ile kullanmak 
yerine, patentli Form-Sensing File Teknolojisi’yle
her kullanıcı için otomatik bel desteği 
sağlamaktadır.

UZUN ÖMÜRLÜ TASARIM
Sandalyenin yüksek kaliteli malzeme ve 
sağlam çerçevesi uzun süre kullanıma 
dayanacak şekilde üretilmiştir. 5 sandalyeye 
kadar istifleme kapasitesine sahip Diffrient
Occasional Koltuklar’ın kolları, taşındığında 
ve istiflendiğinde bile hasara dayanacak 
şekilde tasarlanmıştır.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR SEÇENEKLER
Ofisinizin farklı estetik ihtiyaçlarına göre 
çeşitli desen ve kaplamaları mevcuttur. Farklı 
ve şık tarzı, her ortama ayrı bir hava 
katacaktır.



• Çok amaçlı sandalye, 5 adete kadar istiflenebilir.
• Tutarlı ve ölçülü bir görünüm için bitişler, Diffrient Smart, Diffrient World veya 

Liberty çalışma koltuklarımıza uyacak şekilde yapılandırılabilir.
• Üç panelli file sırtlık, her kullanıcı için otomatik bel desteği sağlar.
• Tekstiller, Wyzenbeek aşınma testinde 150.000 çift sürtünmeyi aşmıştır ve 

endüstri standardından beş kat daha fazladır.
• Tekstiller, zararlı, leke tutmaz katkı maddesi (PFC) içermez.
• Krom 3 taban kaplama seçeneği vardır bunlar ; zararlı Chrome 6'ya göre çok 

daha iyi çevresel seçenektir.

Diffrient Occasional Sandalye

Camla doldurulmuş naylon arka çerçeve

Üç panelli tasarıma sahip file sırtlık

Sünger koltuk minderi

Polipropilen döşemelik oturak

Polipropilen koltuk kabuğu

Kolçak kapağı

Alüminyum arka bağlayıcı

Ustalıkla kaynaklanmış bağlantılar

Çelik konsol sandalye iskeleti



Diffrient Occasional Sandalye

TEKNİK ÖZELLİKLER

Koltuk Genişliği: 590mm (23.2”)

Minder Genişliği: N/A

Yaslanma Aralığı: 8 ° yaslanma

Koltuk Ağırlığı: 9.8kg (21.5 lbs.)

İstiflenebilir: 5 koltuğa kadar

Döşeme: Lotus(Suni Deri) Kumaş

Aksam: Siyah Boyalı
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Smart Ocean Koltuk
Orijinal Smart Chair ile aynı form algılama ağıyla güçlendirilen ‘‘Smart Ocean'', bugün 
olduğu kadar gelecek için de yapılmış bir üründür.
Sürdürülebilirliğin ötesine geçmekte olup neredeyse (0,91 kg) geri döndürülmüş balık 
ağlarını bir araya getirerek, bunu iyi hissettiren, iyi görünen ve herkes için iyi olan 
ergonomik bir çalışma koltuğu yapıyor.

• Esnek, birinci sınıf bel desteği vücudunuza göre ayarlanır, herhangi bir duruşta otomatik 
konfor sağlar, kol veya çevirme gerekmez.
• Şık tasarım, Smart‘ ı her ofisi yücelten şık ve çok yönlü bir ifade haline getirir.
• Okyanustan zararlı plastik atıkları temizlemenin yanı sıra, her bir sandalye Net Pozitiftir -
yani sadece üretilerek temiz enerji ve su sağlar.
• Smart Ocean, 15 yıl garantilidir.



Smart Ocean Koltuk



TASARIM

Smart Ocean, okyanuslardaki plastik kirliliğini 
önlemek için yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla 

toplanan, atılan balık ağlarından elde edilen 
malzemeleri kullanır. Ağlar plastik topaklara 

dönüştürülür ve daha sonra Smart Ocean 
sandalyelerinin üretiminde kullanılır. Smart Ocean, 

geri dönüştürülmüş ağ ile yapılan ilk ergonomik 
sandalyedir ve aynı zamanda Uluslararası Yaşayan 

Gelecek Enstitüsü tarafından eksiksiz Living Product
Challenge sertifikasına sahiptir ve bugüne kadarki 

en katı sürdürülebilir üretim kriterlerini 
karşılamaktadır.

NET POZİTİF ÜRÜN NEDİR?

Smart Ocean, bugüne kadarki en katı 
sürdürülebilir üretim kriterlerini karşılayan 

Living Product Sertifikalıdır. Bu, Smart Ocean'ın
iklim, su ve enerji pozitif olduğu anlamına gelir. 
Bu ürünleri her ürettiğimizde gezegen daha iyi 
durumda olmaktadır ve daha sağlıklı bir dünya 

yaratma misyonuyla ürünlerimizin %60'ından 
fazlasının net pozitif sertifikalıdır.

Smart Ocean Koltuk

TEKNİK ÖZELLİKLER

Koltuk Genişliği: 673mm (26.5”) 
Kolçaklı / 533mm (21”) Kolçaksız

Minder Genişliği: 660mm (26”)

Koltuk Yüksekliği: 413 – 579 mm 
(16.5” – 22.8”)

Yaslanma Aralığı: 18 ° yaslanma + 8 °
arkalığı yatırma

Koltuk Ağırlığı: 15kg (34 lbs) 
Kolçaklı / 14kg (31 lbs) Kolçaksız

İstiflenebilir: Hayır
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Liberty Ocean Koltuk

‘‘Okyanustan Ofise’’

Atılan balık ağları, yıllarca balıkları "hayalet balık" ve hassas ekosistemlere ve içlerinde 
yaşayan deniz hayvanlarına zarar verebildikleri için, yaygın olarak okyanus plastiğinin en 
zararlı türü olarak kabul ediliyor. Bu sorunla mücadele etmek ve Dünya üzerinde Net Pozitif 
bir etki yaratma taahhüdümüzü geliştirmek için Humanscale, Ocean oturma hattını Liberty ile 
genişletti.

Kendinden önceki Smart Ocean gibi, Liberty Ocean da yaklaşık 0,91 kg (2 lbs.) geri kazanılmış 
balık ağı malzemesi kullanarak her bir sandalyeyle okyanuslarımızı temizlemeye yardımcı 
oluyor. Temel tasarım felsefelerimize bağlı kalarak Liberty Ocean, tüm Humanscale çalışma 
sandalyeleriyle aynı Form Algılama File Teknolojisine ve kusursuz işlevselliğe sahiptir. 
Sandalye, düğmeler, kilitler veya kollar olmadan her pozisyonda mükemmel desteği sağlamak 
için her benzersiz kullanıcıya anında uyum sağlar.



Liberty Ocean Koltuk



Liberty Ocean Koltuk

GENEL ÖZELLİKLER
• Her sandalyede yaklaşık 0,91 kg (2 lbs.) geri dönüştürülmüş balık ağları
• Kendinden ayarlı yaslanma, oturanın boyutuna veya ağırlığına bakılmaksızın otomatik 

olarak doğru miktarda destek sağlar.
• Dönebilen sırtlık, oturanın pozisyonu değiştirdikçe anında destek sağlar.
• Form Algılama File sırt, vücuda oturan konturlar oluşturur ve kişiselleştirilmiş bir uyum 

için kendi kendini ayarlayan bel desteği sağlar.
• Konturlu koltuk minderleri vücudun şeklini yakından takip ederken, uzun süreli konfor 

sağlayarak basınç noktalarını azaltır ve ağırlık dağılımı sağlar.
• Ayarlanabilir veya sabit kolçaklar, oturum ve yaslanma sırasında vücut ile birlikte ilerlemek 

için koltuk yerine sırtlığa bağlanır.
• 15 yıl garantilidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Koltuk Derinliği : 420-475mm (16.5’’/ 18.75”) Kolçaklı 
/ Kolçaksız şeklindedir.

Koltuk Yüksekliği: 420 – 530 mm (16.6” – 20.9″)

Sırt Yüksekliği: 570 mm (23’’)

Sandalye Genişliği (kollarla birlikte): 675 mm (26.5″)

Kolçak Yüksekliği: 255 mm sabit, 165-250 mm 
ayarlanabilir ( 10’’ sabit, 6.25’’ – 9.75’’ ayarlanabilir)

Eğim Aralığı : 17 ° yaslanma + 7 ° arkalığı yatırma

Kolçak Mesafesi : 485 mm ( 19’’)

Koltuk Ağırlığı : 15,4 kg (34 lbs) Kolçaklı / 13,6 kg
(30 lbs) Kolçaksız

İstiflenebilir: Hayır

Garanti : 15 Yıl (Parçalar/Bileşenler) & 5 Yıl
(Kol Pedi/Tekstil)
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Ballo Oturma Elemanı (Tabure)
Ballo, evde veya ofiste çalışırken sizi harekete geçirmek ve aktif olarak meşgul etmek için Don
Chadwick ile tasarlanmış dinamik, çok amaçlı bir taburedir. 
Kompakt merkezi sütunu ve hafif hava kubbeleri ergonomik destek sağlar ve spontane 
kullanım için kolay taşımaya olanak tanır.

• Ballo, işbirlikleri ve kısa süreli oturma görevleri için eğlenceli üretkenliği teşvik eder.
• Kaymaz TPV malzemeden üretilen tabure hem dayanıklı hem de temizlemesi kolaydır.
• 6,1 kg (13,5 lbs.) ağırlığıyla Ballo, kolaylıkla depolanır ve taşınır.
• Net Pozitif sertifikası, üretilen her Ballo'nun iklim hasarını etkin bir şekilde dengelemeye 
yardımcı olduğu anlamına gelir.



Ballo Oturma Elemanı (Tabure)



Ballo Oturma Elemanı (Tabure)

BALLO TABURE GAMA Healthcare Offices – Londra,İNGİLTERE



Ballo Oturma Elemanı (Tabure)

BALLO TABURE Santander Client Strategy HUB Offices – Meksika

BALLO TABURE Fourfront Group Offices – Londra,İNGİLTERE



Ballo Oturma Elemanı (Tabure)

Ballo, kısa süreli, aktif oturma için 
çok amaçlı bir taburedir. Çeşitli 
kullanımlar, ayarlar ve alanlar için 
ideal olan Ballo tabure, ev ve ofis 
ortamları ve her yer için uygundur.

Hızlı bir koltuk çekmek, bir konferans masasını 
çevrelemek veya bir resepsiyon alanında 
kullanmak için mükemmel olan Ballo, aktiviteye 
ilham verir. Yedi renkte sunulan Ballo'nun
eğlenceli estetiği, sağlıklı hareketi desteklerken 
her alanı tamamlar.

Ballo tabure için ideal 
kullanım alanları:

• Ofis/İş istasyon alanları 
• Eğitim alanları
• Kafeteryalar
• Resepsiyon alanları
• Touchdown alanları (dinlenme)
• Work-stationlarda misafir oturma 

bölümleri
• Home ofisler
• Lounge alanları



Ballo Oturma Elemanı (Tabure)

Hava dolu üst kısım ve
alttaki kubbeler

Kaymaz TPV malzemesi
dokulu deseni ile
(PVC içermez)

Tutma yeri

(Kolay taşıma için)

Gövde malzemesi

Polipropilen
Koniler
Sütun

Siyah Kırmızı Gri Yeşil Gökyüzü Mavisi Sarı Mavi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tabure Genişliği: 452 mm (17.8”) 

Oturma Genişliği: 452 mm (17.8’’)

Tabure Yüksekliği: 622 mm (24.5’’)

Yaslanma Aralığı: N/A

Tabure Ağırlığı: 6.1 kg (13.5 lbs) 

İstiflenebilir: Hayır

Garanti :  3 yıl

Taşıma Kapasitesi : 136 kg'a 
(300 lbs.) kadar olan 
kullanıcıları taşır.
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Günümüzün hızlı, tempolu ve çevik çalışma alanında ergonomik bir rahatsızlık için zaman 
yoktur. Humanscale'in yeni nesil monitör kol serisi, daha fazla konfor, sağlık ve üretkenlik için 
herhangi bir work-station alanını anında kişiselleştirir. Eşsiz bir uyum için tasarlanan monitör 
kollarımız, ultra şık bir estetiğe sahipken ergonomiye ve teknoloji kullanımına tam anlamıyla 
odaklanmıştır.

Humanscale Tasarım Stüdyosu, bugün nasıl çalıştığımızı desteklemek için monitör kol 
serimizin görünümünü ve işlevselliğini yenilemiştir. Her zamankinden daha fazla teknoloji ve 
giderek daha fazla iş gücü ile kollarımız bilgi işlem deneyimini ve genel work-station
performansını iyileştiriyor.

TASARIM HİKAYESİ

‘‘NET POZİTİF’’ BİR ÜRÜN OLAN MONİTÖR KOLLARI

Monitör kollarımız, bugüne kadarki en katı sürdürülebilir üretim kriterlerini karşılayan Canlı 
Ürün Sertifikalarına sahiptir. (Living Product Certified). Bu, ürünlerimizin iklim, su ve enerji 
açısından ‘‘pozitif’’ olduğu anlamına gelir. Daha sağlıklı bir dünya yaratma misyonuyla, 
ürünlerimizin %60'tan fazlası net pozitif sertifikalıdır.

M2.1 & M8.1 ve M10 MONİTÖR KOLLARI 

Monitör Kolları



Özellikler ve Avantajlar

• Monitör kollarımız, kullanıcının 
ekranını/ekranlarını optimum ergonomik 
konuma yerleştirmesine olanak tanır.

• Esnek kauçuk kanallar kablolarınızı kolayca 
gizler, korur ve yönetir.

• Patentli, ağırlığı dengeleyen yay 
teknolojisi, düzgün ve eşit yükseklik ayarı 
sağlar.

• Yerleşik bir Karşı Denge Göstergesi, pahalı 
bilgisayar kurulum maliyetlerini azaltmak 
için monitör kurulumundan önce monitör 
ağırlığını dengeleme yeteneği sağlar.

• Patenti beklemede olan Akıllı Durdurma, 
kullanıcının kolun dönüşünü 
özelleştirmesine olanak tanıyarak sarkmayı 
önler ve çevredeki ekipmanı korur.

• Patenti Bekleyen Hızlı Çıkarma Eklemleri, 
kurulumu basitleştirerek güvenli ve sağlam 
bir uyum için anında bir araya gelir. Sadece 
bir alet gereklidir ve kol tabanının içine 
düzgün bir şekilde gizlenmiştir.

• M10'un üçlü çapraz çubuğu, üç monitörü 
alacak şekilde yapılandırılabilir.

• Güç ve verileri doğrudan kullanıcıya uygun 
şekilde getirmek için M/Connect 2 ve 
M/Power entegre yerleştirme 
istasyonlarıyla uyumludur.

• İsteğe Bağlı Aksesuar Tutucu, 1,36 kg'a (3 
lbs.) kadar olan öğeleri tutar.

M2.1 & M8.1 ve M10 MONİTÖR KOLLARI 

Monitör Kolları

Kauçuk Kablo Yönetimi Karşı Denge Göstergesi

Akıllı Durdurma

Aksesuar Tutucu 
(opsiyonel)

M/Connect 2 
Bağlantı İstasyonu

Hızlı Çıkarma 
Birleşim Yeri



M2.1 & M8.1 ve M10 MONİTÖR KOLLARI 

Monitör Kolları

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Humanscale‘ in ustalıkla tasarlanmış monitör kolları serisi, paketleme boyutunu önemli ölçüde 
azaltmak için demonte olarak gönderilir ve aynı zamanda kurulumu en hızlı olanıdır. 

Modüler bağlantılar, kullanıcıların ek parçalara ihtiyaç duymadan en verimli alanı tasarlamasına 
olanak tanır ve bu da kaynak tasarrufu sağlar. Bu, Humanscale monitör kollarının fabrikadan 
ofise gitmek için çok daha az enerji, kaynak ve süreç gerektirdiği anlamına gelir. 

Ürünlerimizin insanlar üzerindeki etkisini hem üretim sırasında hem de kullanımdayken göz 
önünde bulundururuz. Humanscale monitör kolları, sürdürülebilir, zararlı olmayan, geri 
dönüştürülen malzemelerden yapılmıştır ve dayanıklı tasarımları, uzun yıllar değiştirilmelerine 
gerek kalmamasını sağlar.



M2.1

Monitör Kolları

Humanscale'in devrim niteliğindeki yeni monitör kol serisinin bir parçası olan M2.1, 
herhangi bir çalışma alanının konforunu, sağlığını ve üretkenliğini anında iyileştirir. Hem 
geleneksel masalar hem de oturma/ayakta (sit/stand) çalışma istasyonlarıyla tam uyumlu 
olan M2.1, 7 kg'a (15,5 lbs.) kadar daha hafif monitörler için çeşitli yapılandırma 
ihtiyaçlarını karşılar.

Humanscale'in patentli Ağırlık Dengeleyici Yay Teknolojisi ve Akıllı Durdurma işlevi gibi 
yeniliklere sahip M2.1, günümüzün gelişen iş yerleri için ihtiyaç duyulan kişiselleştirme ve 
esnekliği sağlar.

TASARIM HAKKINDA

M2.1 daha iyi bir çalışma duruşunu destekler, daha fazla kullanılabilir masaüstü alanı yaratır 
ve dağınıklıktan uzak bir ortamın korunmasına yardımcı olur. Güvenli ve sağlam bir uyum 
için anında birbirine geçen, patent başvurusu yapılmış Quick Release bağlantıları sayesinde 
hızlı, basit kurulum ve endüstri lideri esneklik sunar.



M2.1

Monitör Kolları



M2.1

Monitör Kolları

Kullanım Kolaylığı ve Çeviklik

Dengeleyici Mekanizması ve Kendinden 
Yağlamalı Hassas Rulmanlar gibi yenilikçi 
özelliklerle M2.1, kullanıcıların monitörlerini 
optimum ergonomik konumlarına zahmetsizce 
ayarlamalarına olanak tanırken baştan sona 
kablo yönetimi sağlar.

Düşük Sahip Olma Maliyeti

M2.1, herhangi bir monitör kolunun en 
düşük sahip olma maliyetine sahiptir, yani 

kurulumu ve gelecekteki hareketler, 
eklemeler ve work-stationdaki değişiklikler 

için değiştirmesi en kolay, en hızlı ve en 
uygun maliyetli koldur. Dayanıklı tasarımı 

ayrıca monitör kolunun uzun yıllar 
değiştirilmesine gerek kalmamasını sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

Şık, Güvenli Tasarım

M2.1'in Akıllı Durdurma özelliği, monitörün 
veya kolun masa kenarlarında aşırı 
yüklenmesini önlemek için kullanıcının her 
eklemi dönüşü boyunca herhangi bir yerde 
durdurmasına olanak tanır. Ek olarak, yerleşik 
bir Karşı Denge Göstergesi, kurulumu yapan 
kişinin monitör ağırlığını monitör olmadan 
dengelemesini sağlar.

Benzersiz Esneklik

M2.1, masaüstü bilgisayarları şimdi ve 
gelecekte verimli ve dağınıklıktan uzak tutmak 
için tasarlanmıştır. Özellikler, belge tutucuları, 

kulaklık tutucuları, beyaz tahtaları veya 
çalışma alanınızda ihtiyaç duyabileceğiniz 

herhangi bir tel şeklindeki aksesuarı 
destekleyen bir aksesuar braketini içerir.

Basit ve Sürdürülebilir

M2.1, ambalaj boyutunu küçültmek için 
demonte halde gönderilir ve modüler 
bağlantıları, kullanıcıların ek parça olmadan en 
verimli alanı hızlı bir şekilde tasarlamasına 
olanak tanır. Tümü, fabrikadan ofise giderken 
kaynak, enerji ve nakliye maliyetlerinden etkin 
bir şekilde tasarruf sağlar. Humanscale
monitör kolları da zararlı Kırmızı Liste (Red List) 
kimyasalları içermez.

Entegre Teknoloji

M2.1, masaüstü kablolarını ortadan kaldırmak 
ve daha düzenli bir çalışma alanı sağlamak için 

Humanscale'in devrim niteliğindeki 
yerleştirme istasyonu M/Connect 2 ile 

uyumludur. Ayrıca, kişisel cihazlar için uygun, 
yüksek hızlı şarj sunan bir USB Type-A ve 

Type-C şarj istasyonu olan M/Power ile de 
uyumludur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Monitör Ağırlık / Taşıma Kapasitesi : Standart Tek veya Çift 
Monitörler 2.3 - 7 kg (5.5 -15.5 lbs.)

Yükseklik Ayarları: M2.1 170mm (6.7”) - 434mm (17.1”)

Renk Seçenekleri : 

• Beyaz Kaplamalı Parlak Alüminyum 
• Gri Kenarlı Gümüş 
• Siyah Kenarlı Siyah

Garanti Süresi : 15 yıl

M2.1

Monitör Kolları
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M8.1

Monitör Kolları

Humanscale'in devrim niteliğindeki yeni monitör kol serisinin bir parçası olan M8.1, herhangi 
bir çalışma alanının konforunu, sağlığını ve üretkenliğini anında iyileştirir. 

Hem geleneksel masalar hem de oturma/ayakta çalışma istasyonlarıyla tam uyumlu olan M8.1, 
2,7 - 12,7 kg (6 - 28 lbs.) arasındaki tek monitörler veya isteğe bağlı çapraz kol desteğiyle her 
biri (12 lbs.) 5,5 kg'a kadar ikili monitörler için çeşitli yapılandırma ihtiyaçlarını karşılar. 

Humanscale'in patentli Ağırlık Dengeleyici Yay Teknolojisi ve Akıllı Durdurma işlevi gibi 
yenilikleri içeren M8.1, günümüzün gelişen iş yerleri için ihtiyaç duyulan kişiselleştirme ve 
esnekliği sağlar.

TASARIM HAKKINDA

M8.1 daha iyi bir çalışma duruşunu destekler, daha fazla kullanılabilir masaüstü alanı yaratır ve 
dağınıklıktan uzak bir ortamın korunmasına yardımcı olur. Güvenli ve sağlam bir uyum için 
anında birbirine geçen Quick Release bağlantıları sayesinde hızlı, basit kurulum ve endüstriyel 
lider esnekliği sunar.



M8.1

Monitör Kolları



Kullanım Kolaylığı ve Çeviklik

Dengeleyici Mekanizması ve Kendinden 
Yağlamalı Hassas Rulmanlar gibi yenilikçi 
özelliklerle M8.1, kullanıcıların monitörlerini 
optimum ergonomik konumlarına zahmetsizce 
ayarlamalarına olanak tanırken baştan sona 
kablo yönetimi sağlar.

M8.1

Monitör Kolları

GENEL ÖZELLİKLER

Düşük Sahip Olma Maliyeti

M8.1, herhangi bir monitör kolunun en 
düşük sahip olma maliyetine sahiptir, yani 

kurulumu ve work-stationlarda gelecekteki 
hareketler, eklemeler ve değişiklikler için 

değiştirmesi en kolay, en hızlı ve en uygun 
maliyetli koldur. Dayanıklı tasarımı ayrıca 

monitör kolunun uzun yıllar değiştirilmesine 
gerek kalmamasını sağlar.

Şık, Güvenli Tasarım

M8.1'in Akıllı Durdurma özelliği, monitörün 
masa kenarlarında aşırı yüklenmesini önlemek 
için kullanıcının her eklemi dönüşü boyunca 
herhangi bir yerde durdurmasına olanak tanır. 
Ek olarak, yerleşik bir Karşı Denge Göstergesi, 
kurulumu yapan kişinin monitör ağırlığını 
monitör olmadan dengelemesini sağlar.

Benzersiz Esneklik

M8.1, masaüstlerini şimdi ve gelecekte 
verimli ve dağınıklıktan uzak tutmak için 

tasarlanmıştır. Özellikler, belge tutucuları, 
kulaklık tutucuları, beyaz tahtaları veya 

çalışma alanınızda ihtiyaç duyabileceğiniz 
herhangi bir tel şeklindeki aksesuarı 

destekleyen bir aksesuar braketini içerir.

Basit ve Sürdürülebilir

M8.1 ambalaj boyutunu küçültmek için 
demonte halde gönderilir ve modüler 
bağlantıları, kullanıcıların ek parçalar olmadan 
en verimli alanı hızla tasarlamasına olanak 
tanır. Tümü, fabrikadan ofise giderken kaynak, 
enerji ve nakliye maliyetlerinden etkin bir 
şekilde tasarruf sağlar. Humanscale monitör 
kolları da zararlı Kırmızı Liste (Red List) 
kimyasalları içermez.

Entegre Teknoloji

M8.1, masaüstü kablolarını ortadan 
kaldırmak ve daha akıcı bir çalışma alanı 

sağlamak için Humanscale'in devrim 
niteliğindeki yerleştirme istasyonu 

M/Connect 2 ile uyumludur. Ayrıca, kişisel 
cihazlar için uygun, yüksek hızlı şarj sunan 

bir USB Type-A ve Type-C şarj istasyonu 
olan M/Power ile de uyumludur.



M8.1

Monitör Kolları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık kapasitesi: Ağır Tek veya Çift Monitörler 2,7 -12,7 kg (6-28 lbs.)

Yükseklik Ayar Aralığı: M8.1 193mm (7.6”) - 449mm (17.7”)
Çift Çapraz Çubuk, monitör başına 5,6 kg'a (12,5 lbs.) kadar yük alır.

Renk Seçenekleri:
• Beyaz Kaplamalı Parlak Alüminyum
• Gri Kaplamalı Gümüş
• Siyah Kaplamalı Siyah
• Garanti: 15 yıl
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M10

Monitör Kolları

Humanscale'in devrim niteliğindeki yeni monitör kol serisinin bir parçası olan M10, herhangi bir 
çalışma alanının konforunu, sağlığını ve üretkenliğini anında iyileştirir. Daha ağır ekipmanları 
taşımak için tasarlanan isteğe bağlı güçlü üçlü çapraz kol, M10'un üç monitöre veya 21,8 kg'a 
(48 lbs.) kadar taşımasına olanak tanır ve tüm bunlar basit ve şık tasarımı korur.

Humanscale'in patentli Ağırlık Dengeleyici Yay Teknolojisi ve Akıllı Durdurma işlevi gibi 
yeniliklere sahip M10, günümüzün gelişen iş yerleri için ihtiyaç duyulan kişiselleştirme ve 
esnekliği sağlar.

TASARIM HAKKINDA

M10 daha iyi bir çalışma duruşunu destekler, daha fazla kullanılabilir masaüstü alanı yaratır ve 
dağınıklıktan uzak bir ortamın korunmasına yardımcı olur. Güvenli ve sağlam bir uyum için 
anında birbirine geçen Quick Release bağlantıları sayesinde hızlı, basit kurulum ve endüstriyel 
lider esnekliği sunar.



M10

Monitör Kolları



M10

Monitör Kolları

Kullanım Kolaylığı ve Çeviklik

Dengeleyici Mekanizması ve Kendinden 
Yağlamalı Hassas Rulmanlar gibi yenilikçi 
özelliklerle M10, kullanıcıların monitörlerini 
optimum ergonomik konumlarına zahmetsizce 
ayarlamalarına olanak tanırken baştan sona 
kablo yönetimi sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

Güçlü ve Dayanıklı

M10'un üç monitör veya 48 libreye kadar 
taşıyabilen ve aynı zamanda sofistike bir 

görünüm sağlayan üçlü çapraz kol 
seçeneğiyle şimdi her zamankinden daha 

güçlüdür. Dayanıklı tasarımı ayrıca monitör 
kolunun uzun yıllar değiştirilmesine gerek 

kalmamasını sağlar.
Şık, Güvenli Tasarım

M10‘un Akıllı Durdurma özelliği, kullanıcının 
dönüşüyle birlikte her bir eklemi herhangi 
bir yerde durdurmasına olanak tanıyarak 
monitör kolunun masanın kenarlarından 
sarkmasını önler.

Benzersiz Esneklik

Hem şimdi hem de gelecekte her türlü 
çalışma tarzına uyum sağlamak üzere 

tasarlanmış Humanscale monitör 
kolları, kullanıcıya benzersiz bir 

esneklik sağlayan çeşitli kollar ve 
bağlantı seçenekleriyle tasarlanmıştır. 
Diğer monitör kollarından farklı olarak 
Humanscale, serbest hareket, derinlik 

ve yükseklik ayarını teşvik eden üçlü 
bir bağlantıya izin verir.

Basit ve Sürdürülebilir

Kırmızı Liste (Red List) kimyasallarından 
arındırılmış ve minimum ambalajlı M10, 
daha az çevresel bir iz için tasarlanmıştır.



M10

Monitör Kolları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık kapasitesi: Ağır Tek 9 -21,8 kg'a (20 - 48 lbs.) 
kadar

Yükseklik Ayar Aralığı:M10 193mm (7.6”) - 449mm 
(17.7”)
Üçlü Çapraz Kol, monitör başına 4,7 kg'a (10,5 lbs.) 
kadar yük alır.

Renk Seçenekleri:
• Beyaz Kaplamalı Parlak Alüminyum
• Gri Kaplamalı Gümüş
• Siyah Kaplamalı Siyah
• Garanti: 10 yıl
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M2.1 M8.1 ve M10 için M/FLEX
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

M/Flex, benzeri görülmemiş esneklik ve ergonomik performansla her türlü çalışma alanını 
dönüştürür. 
Günümüzün hızlı çalışma ortamı için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, orijinal olarak 
yapılandırılmış kurulumu bozmadan monitörleri kolayca ekleyebilir veya kaldırabilir. 
Bu çoklu monitör kol sistemi, sonsuz konfigürasyonları barındırır. Humanscale'in yeni nesil 
monitör kollarıyla tamamen uyumludur ve dizinin tüm en son özelliklerini sağlar.

Genel olarak daha düşük satın alma maliyeti için kurulumu kolay ve yükseltmesi basit olan 
M/Flex, modern iş yeri için mevcut olan en olası ölçeklenebilir çözümdür.

M/Flex'in modüler tasarımı, yeniden yapılandırmayı basitleştirir ve monitörler ayrı 
kullanıldıklarında bağımsız olarak ayarlanmasına olanak tanır. Work station - lardaki
esnekliği ve işbirliğini teşvik eder. M/Flex, monitörleri optimum mesafe ve yükseklikte 
kolayca ayarlayarak kullanılabilir masa alanını artırır ve kullanıcının gün boyunca sağlıklı bir 
duruşta çalışmasına olanak tanır.

TASARIM HAKKINDA
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M2.1 M8.1 ve M10 için M/FLEX
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Monitör Ağırlık Aralığı: 1,8 - 9kg (4-20 lbs.)

Maksimum Kol Erişimi: 610mm (24”)

Maksimum Yükseklik Ayarı : 305mm (12”)

Monitör Kapasitesi: 1-6 adet

Yenilikçi tasarım

M/Flex çoklu monitör kol sistemi, 
kullanıcının şık ve minimal estetiği korurken 
değişen teknoloji ihtiyaçlarına göre ekleri 
kolayca değiştirmesine olanak tanır. 
Öncelikle geri dönüştürülmüş 
alüminyumdan üretilen M/Flex, güzel 
olduğu kadar geri dönüştürülebilir.

Daha Fazla Çok Yönlülük

M/Flex, mevcut ,en çok yönlü, modüler çoklu 
monitör sistemini sunar. M/Flex, her biri 9 kg'a 

(20 lbs.) kadar altı monitörü çalışma 
yüzeyinden kaldırarak, kullanılacak değerli 

masa alanını boşaltarak mevcut ofis 
estetiğinin korunmasına yardımcı olur. 

M/Flex'in çıkarılabilir 180 derecelik 
durdurması, duvarları ve panelleri de korur.

Benzersiz Kişiselleştirme

M/Flex, zahmetsiz ayar sunar ve kolay 
spontan konfigürasyonlara olanak tanır. Tak 
ve çalıştır özelleştirmesi ile M/Flex, 
kullanıcıların gerektiğinde monitör kolları, 
eklentiler ve aksesuarlar eklemesine olanak 
tanır. 

M/Flex, modern ve sürekli gelişen çalışma 
alanına mükemmel bir ektir ve 
M/Connect™ monitör kol tabanı ile 
eşleştirildiğinde, kullanıcılar kablo 
karmaşasını tamamen ortadan kaldırabilir. 

USB bağlantı noktalarına ve yüksek hızlı 
şarja kolay erişim elde edebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
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M/CONNECT™ 2 BAĞLANTI İSTASYONU

M/Connect 2 , USB 3.0 dizüstü bilgisayarlarla geriye dönük olarak uyumluyken USB-C ve 
Thunderbolt dizüstü bilgisayarlara güç dağıtımı sağlayan yeni bir USB bağlantı istasyonudur. 
Bu, USB 3.0'dan geçiş sırasında evrensel bir çözüm sunmaktadır. M/Connect 2, herhangi bir 
Humanscale Monitör Koluna entegre edilebilir veya kol olmadan bağımsız olarak masaya 
monte edilebilir.

M/Connect 2'nin yenilikçi bölmeli bağlantı teknolojisi, tüm kabloların masanın altına ve 
çalışma yüzeyinin dışına bağlanmasına olanak tanır, bu da erişilebilirliği kullanıcının ihtiyaç 
duymadığı bağlantılarla sınırlar. 

Masa üzerinde kolayca erişilebilen bir merkez, kullanıcının veri, şarj ve ses bağlantı 
noktalarına anında erişmesini sağlar.



M/CONNECT™ 2 BAĞLANTI İSTASYONU

Kullanılabilir çalışma alanını artırarak, gerekli bağlantı noktalarına daha fazla erişilebilirlik 
sağlayarak, kablo karmaşasını ortadan kaldırarak ve eksiksiz monitör ayarlanabilirliği sunarak 
M/Connect 2, günümüzün bilgisayar kullanıcılarının konforunu, sağlığını ve performansını 
büyük ölçüde iyileştirir.

TASARIM HAKKINDA



M/CONNECT™ 2 BAĞLANTI İSTASYONU

• USB-C, USB-A ve Thunderbolt bağlantılı evrensel USB yerleştirme istasyonu.

• USB-A ile geriye dönük uyumludur.

• İsteğe bağlı 60W veya 100W güç dağıtım seçenekleri vardır.

• 2 monitöre kadar 4K video çözünürlüğünü destekler.

• Güç ve veri için toplam 11 bağlantı noktası içerir.

• Potansiyel güvenlik risklerini azaltan, yalnızca güç sağlamaya adanmış iki şarj bağlantı 
noktası içerir.

• Herhangi bir çalışma yüzeyine kolay uygulama için çeşitli montaj seçenekleri mevcuttur.

• Renk Seçenekleri: Beyaz Parlak Alüminyum, Gri Parlak Gümüş, Siyah Parlak Siyah

• Ek güvenlik ve hırsızlığa karşı koruma için, hem merkez hem de bağlantı girişi için 
Kensington Güvenlik Kilidi Yuvası mevcuttur.

• 3 yıl garanti ile sınırlıdır.

TOPLAM 11 Bağlantı Seçeneği 

• Masaüstü Merkezi
• 2 USB-A veri bağlantı noktası
• 1 USB-C şarj bağlantı noktası
• 1 USB-A şarj bağlantı noktası
• 1 3,5 mm Ses/mikrofon
• Masa altı Yerleşim istasyonu (Dock)
• 3 USB-A veri bağlantı noktası 
(1, yüksek şarj bağlantı noktası)
• 2 Ekran Bağlantı Noktası
• 1 Ethernet Girişi

GENEL ÖZELLİKLER



M/CONNECT™ 2 BAĞLANTI İSTASYONU

M/CONNECT 2 BAĞLANTISI İLE

M/CONNECT 2 BAĞLANTISIZ
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M/POWER™ ŞARJ İSTASYONU

M/Power, yerden tasarruf sağlayan ve kişisel cihazlar için uygun, yüksek hızlı şarj sunan 
ses geçişli bir USB Type-A ve Type-C şarj istasyonudur. Herhangi bir Humanscale monitör 
koluyla uyumlu ve özellikle masaüstü bilgisayarlar için tasarlanmış olan M/Power, 
günümüzün yaygın bilgisayar yerleşimi ile genellikle erişilemeyen şarj ve sese anında 
erişim sağlar.

TASARIM HAKKINDA

M/Power, aktif kullanılan değerli masaüstü alanından tasarruf sağlar ve şarj bağlantı 
noktalarına ve bir kulaklık/mikrofon girişine anında erişim sunarak bilgi işlem deneyimini 
geliştirir.



• (1) Tip-C şarj bağlantı noktası ve (2) Mevcut en hızlı ve çok yönlü şarj için USB Type-A 
yüksek hızlı (2,4A, Hızlı Şarj) bağlantı noktaları.

• Birleşik kulaklık/mikrofon bağlantı noktası, kulaklıklar veya hoparlörler için uygun bir 
bağlantı sağlar.

• Akıllı telefonlar (Type-A veya Type-C şarj), tabletler ve taşınabilir güç bankası şarj 
cihazları için mükemmeldir.

• Kensington Güvenlik Yuvası ek güvenlik ve hırsızlığa karşı koruma sağlar.

• Humanscale monitör kolunun her stilini ve rengini destekler.

• Renk seçenekleri : Beyaz,Siyah,Gri

M/POWER™ ŞARJ İSTASYONU

TEKNİK ÖZELLİKLER



M/POWER™ ŞARJ İSTASYONU

GENEL ÖZELLİKLER

Bağlantı

(1) Tip C şarj bağlantı noktası ve (2) USB Tip A 
yüksek hızlı (2.4A, Hızlı Şarj) bağlantı noktaları ile 
M/Power, herhangi bir monitör kolu masaüstü şarj 
ünitesinde mevcut olan en hızlı ve en çok yönlü 
şarjı sunar.

Ulaşılabilirlik

M/Power, kullanıcılara tüm bağlantı 
ihtiyaçlarını doğrudan önlerinde sağlayarak 

masaların altında gezinme, CPU'nun kendisine 
erişme veya boş elektrik prizlerini arama 

ihtiyacını ortadan kaldırır.

Kolaylık

M/Power, şarj ve ses bağlantı noktalarına 
doğrudan kullanıcının önünde erişim 
sağlayarak daha akıcı, daha temiz bir çalışma 
ortamı yaratır. 

Kullanıcılar artık pahalı kulaklıklar veya daha 
uzun kablolar satın almak zorunda kalmadan 
tipik 3 fit (90 cm) uzunluğundaki kişisel kulak 
içi kulaklıkları kullanarak sese bağlanabilir.



www.atecozemin.com

atecozemin

info@atecozemin.com

atecozemin



FLOAT
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

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
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.
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FLOAT
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.



• 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. 

• 70-120 cm arası yükseklik ayarı yapılabilir. 60 kg’a kadar masaüstü ağırlık taşıma 
kapasitesi vardır.

• 120-180 cm genişliğindeki farklı ölçülerde masa tablasına uygundur. Çelik ve 
alüminyumdan üretilmiştir. 

• 5 yıl garantilidir.

FLOAT
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

GENEL ÖZELLİKLER
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FLOAT
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

Yenilikçi Sadelik

Float'ın benzersiz teknolojisi, değişen ağırlık 
yüklerine uyum sağlarken yukarı veya aşağı 
ayarlanmasını sağlar. Bu yenilikçi denge 
mekanizması ayrıca masanın ayarlanmasını 
kolaylaştırır, böylece kullanıcı her zaman 
sağlık ve konfor için ideal yüksekliği bulabilir.

İyileştirilmiş Sürdürülebilirlik

Yıllarca süren özel hizmet için 
sürdürülebilir malzemelerden üretilen 

Float, oldukça dayanıklı bir ‘‘ayakta ofis’’ 
masasıdır.  Geri dönüştürülmüş çelik ve 

minimal parçaları bir araya getirerek, 
Humanscale'in yüksek performanslı 

ergonomik araçlar yaratmaya olan 
bağlılığını sunar. Tüm Float masa üstleri 

ilave formaldehit (kimsayal) içermez.

Akıllı Kişiselleştirme

Float, modern işlevselliğini tamamlayan 
temiz, minimal çizgilere sahiptir. Birden fazla 
boyut ve şekle sahip olan Float, herhangi bir 
ofis veya ev ortamına kolayca entegre 
edilebilir. Klavye sistemleri, monitör kolları ve 
görev ışıkları gibi ergonomik temel unsurlar, 
Float work station’a sorunsuz bir şekilde 
entegre olur. İlham veren tasarımı ayrıca 
çalışma yüzeyinin altında bacaklar, dizler ve 
ayaklar için sınırsız alan sağlar.
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FLOAT
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

Birim Yüksekliği: 680 - 1200 mm (27” – 47”)

Birim Genişliği: 1200mm (47”) (Küçük Taban) 
1450mm (57”) (Büyük Taban)

Birim Derinliği: 21,9” (Küçük Taban) 29,1” 
(Büyük Taban)

Yükseklik Ayarı: 508mm (20”)

Maksimum Ağırlık Kapasitesi: 75kg (165 lbs.)

Masa Üstü Genişlik Aralığı: 1200 - 1800 mm 
(47” – 72”)

Masa Üstü Derinlik Aralığı: 600 - 800 mm (24” – 30”)
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Humanscale’deki QuickStand Eco, taşınabilir oturarak / ayakta (sit/stand) ürünlerinde 
gelecek nesildir. 

Daha zarif, kullanımı kolay ve her zamankinden daha sürdürülebilir malzemelerden oluşur. 
Bu çalışma yüzeyi dizüstü bilgisayarlarda, tekli veya çiftli monitör yapılandırmalarında 
mevcuttur. 

Ödüllü QuickStand Eco, sıradan masa üstlerini sağlıklı, aktif çalışma alanlarına dönüştüren 
basit kurulum, taşınabilirlik ve az ayar gerektiren özelliklere sahiptir.

QUICKSTAND ECO ÇALIŞMA ÜNİTESİ

Humanscale kendini işleve, basitliğe ve uzun ömürlülüğe adamıştır. Minimum parça ve 
uzun ömürlü, yüksek kaliteli malzemelerle tasarlanan QuickStand Eco, 10 yıl sonra 
olduğu gibi bugün de iyi görünecek ve çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

•Bu çalışma ünitesi, dizüstü bilgisayar veya tek/çift monitör kurulumlarıyla uyumludur.

•Maksimum 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.

Tasarım Hakkında
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QUICKSTAND ECO ÇALIŞMA ÜNİTESİ

QuickStand Eco'nun Avantajları — Yeni Nesil Sit/Stand :

• Yüksekliği ayarlanabilir işlevsellik ile optimum ergonomiyi birleştirir.

• Minimal, temiz bir estetikle tasarlanmıştır.

• Yalnızca sağlıklı, sürdürülebilir malzemelerden yapılmıştır — Kırmızı Liste (Red List) 
Kimyasalları içermez.

• Herhangi bir çalışma alanını tamamlar: ev veya şirket ofisleri, ortak çalışma alanları 
veya sıcak çalışma alanları, check-in alanları ve daha fazlası.

• 472 mm (18,6 inç) çalışma yüzeyi ayarıyla farklı yükseklikteki kullanıcıları 
barındıracak şekilde tasarlanmıştır.

• Kendinden kilitleme mekanizması, nihai stabilite ve işlevsellik sağlar.

• Çalışma platformu ek sağlamlık sağlar ve çizilmeye karşı dayanıklıdır.

• Minimal ayak izi, masaüstü alanının daha fazla kullanılmasına izin verir.

• Doğru ergonomik uyum için monitör yükseklik ayarı vardır.

• Her ortama uyum sağlayacak uygun fiyatlı çalışma alanı sağlıklı yaşam çözümü 
sunar.

• Zahmetsiz işlevsellik, daha fazla hareketi teşvik eder ve kullanıcının oturmadan 
ayağa kalkmaya anında geçmesini sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER



SERTİFİKA BEYANI

QuickStand Eco, Uluslararası Yaşam Geleceği 
Enstitüsü’nün (ILFI) bir bilgilendirme etiketi ile 

belgelendirilen oturarak/ayakta (sit/stand) 
kategorisindeki tek üründür.

AŞINABİLİR ve UYARLANABİLİR

QuickStand Eco’nun kompakt ve portatif 
tasarımı, bir masasından diğerine kurulum ve 
taşımayı kolaylaştırır.

SAĞLIKLI ÇALIŞMA

Gün boyunca oturma ve ayakta durma 
arasında geçiş yapmak üretkenliği ve ruh halini 

artırabilir ve hareketsiz davranışların olumsuz 
etkilerini azaltabilir. QuickStand Eco’nun

kesintisiz çalışması kullanımı hızlı bir şekilde 
oturmanıza veya durmanıza olanak tanır.

KULLANIMI ZARARLI 
KİMYASALLAR İÇERMEZ

Ürünlerimizin hem üretim sırasında, hem de 
kullanım sırasında insanlar üzerindeki etkilerini 
göz önünde bulundurduğumuzda, QuickStand
Eco sürdürülebilir, zararlı olmayan 
malzemelerden üretilmiştir ve Humanscale’in
tasarım felsefesinin bir düzenlemesidir.

QUICKSTAND ECO ÇALIŞMA ÜNİTESİ

KOMPAKT ŞIK TASARIM

Minimal estetiği her ortama yakışır ve 
kullanımı kolay kablo yönetimi, kabloları 

gözden uzak tutar.

UZMAN MÜHENDİSLİK

Ayarlanacak düğme veya kaldırma kolu yoktur. 
Humanscale’in Continuous Force ™ kendinden 
kilitleme mekanizması, çalışırken ekipmanı 
güvenli ve sabit tutar.



QUICKSTAND ECO ÇALIŞMA ÜNİTESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

H 711mm (28″) (alt pozisyonda) x W 711mm (28”) x D 724mm (28.5”)

Çalışma Yüzeyi: W 710mm (28″) x D 483mm (19″)

İhtiyaç duyulan minimum masa büyüklüğü : 737mm (29″)

Ürün Ağırlığı: Laptop 17.5kg (38.5 lbs.) 

Tek Monitör 19.2kg (42.3 lbs.) 

Çift Monitör 20.5kg (45 lbs.)

Dikey Monitör Ayarı : 127mm (5″)

Toplam Yükseklik Aralığı : 472mm (18.6″)
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Red Dot Ödüllü QuickStand Lite herhangi bir sabit yükseklikteki masayı aktif bir masaya 
dönüştürür. Minimalist estetiği, tüm ofis ortamlarını tamamlar ve çeşitli donanımları 
destekler. Ayarlanabilir bir klavye ve monitör kolu platformu son derece kullanışlıdır. 

Yenilikçi bir denge mekanizması, kullanıcıların oturma pozisyonlarından ayakta durma 
pozisyonlarına kolaylıkla geçişlerini sağlar ve daha fazla hareketi teşvik eder.

QuickStand Lite, home ofislerinin yanı sıra yoğun çalışma ortamları için de uygun, şık ve 
son derece uyarlanabilir bir çalışma alanı aracıdır. 

Minimalist estetiği her türlü iç mekanı tamamlar ve çeşitli donanımları destekler. 
Zahmetsiz işlevselliği, kullanıcılarının uzun süreli sağlığı için daha fazla hareket sağlar.

QUICKSTAND LITE ÇALIŞMA ÜNİTESİ
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.



QUICKSTAND LITE ÇALIŞMA ÜNİTESİ
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.



QUICKSTAND LITE ÇALIŞMA ÜNİTESİ
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.



QUICKSTAND LITE ÇALIŞMA ÜNİTESİ
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.



ÇOK YÖNLÜLÜK

QuickStand Lite, mevcut herhangi bir sabit 
masaya eklenebilir. Minimal tasarımı, çalışma 
alanını boşaltır ve farklı yüksekliklere kolayca 
ayarlanabildiği için ev veya şirket çalışma 
alanları, ortak çalışma alanları ve check-in 
noktaları için mükemmeldir.

HAREKET KOLAYLIĞI

QuickStand Lite, 510mm (20 “) toplam yükseklik 
aralığı ve ayrıca 140mm (5.5”) dikey monitör 
ayarı sunan, çeşitli yüksekliklerde kullanıcıların 
oturma pozisyonlarından ayakta durma 
pozisyonlarına geçişlerini kolaylaştıran yenilikçi 
bir dengeleme mekanizmasına sahiptir. 
Zahmetsiz işlevselliği, kullanıcıları gün boyunca 
aktif olmaya teşvik eder.

GÜÇLÜ VE STABİL

QuickStand Lite’ın ayarlanabilir klavye ve 
monitör kolu platformu, yazı yazarken 

olağanüstü bir denge sağlar. Ana gövdesi, 
11.36 kg’a kadar, minimum araç ve 

bileşenlerle, tek veya çift monitör taşıyabilir 
hale dönüştürülebilir.

QUICKSTAND LITE ÇALIŞMA ÜNİTESİ
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ünite Yüksekliği : 488mm (19.2”)

Ünite Genişliği : 650mm (25.6”)

Ünite Derinliği : 569 – 1057 mm (22.4” – 41.6”)

Monitör Yüksekliği Ayarı : 140mm (5.5”)

Platform Yüksekliği Ayarı : 510mm (20”)

Maksimum Monitör Genişliği : 610mm (24”)

Maksimum Toplam Monitör(ler) Ağırlığı : 
11.3kg (25 lbs.)

GENEL ÖZELLİKLER
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NEATTECH KABLO DÜZENLEYİCİ
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

NeatTech Kablo Düzenleyici, ödüllü yükseklik ayarlı masa 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 bir cırtlı bant kullanır, kolay 
erişim ve montaj sağlar.

File tasarımı, NeatTech’i hafif olmasına rağmen inanılmaz derecede dayanıklı kılar. NeatTech, 
toplam ağırlığı 4,5 kg’a kadar kablo destekleyebilir.



NEATTECH KABLO DÜZENLEYİCİ
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

GELİŞMİŞ KULLANICI ARAYÜZÜ

NeatTech, Humanscale’nin ödüllü yüksekliği 
ayarlanabilir Float Çalışma Ünitesi için 
tasarlanmasına rağmen, diğer çalışma üniteleri 
ile de kullanılmaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER

HAFİF GÖRÜNÜM, AĞIR YÜK 
KAPASİTESİ

File tasarımı, NeatTech’in hafif ancak inanılmaz 
derecede dayanıklı olduğu anlamına gelir. 
NeatTech, toplam ağırlığı 4.5 kg (10 lbs.) 
destekleyebilir.

KOLAY KULLANIM

NeatTech, herhangi bir çalışma alanına 
hızlı ve kolay kurulum için ambalajında 

bulunan basit bir kurulum şablonuyla 
birlikte gelir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik - 100mm (4")
Mevcut Uzunluklar - 910mm, 965mm 

ve 1220mm (24'', 38'', 48'')



Humanscale'in kablo dağınıklığı sorununu çözmek ve çalışma alanı üzerindeki ve çevresindeki 
tehlikeleri en aza indirmek için oluşturulan kablo yönetimi çözümleri, rahat ve dağınık 
olmayan bir çalışma yüzeyi için kablolarınızı basitleştirir.

NEATTECH KABLO DÜZENLEYİCİ
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

SONRA

ÖNCE
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Cubicle ofis oturma elemanları, eğitim ve konferans salonları, ticaret ortamları ve özel veya 
açık plan ofisler için ideal olan ödüllü NeatLinks kablo yönetim sistemi, karışık kablo, anahtarlı 
uzatma kablosu ve balast karmaşasını geçmişte bırakıyor. NeatLinks, daha düzenli bir çalışma 
alanını teşvik eder ve masa altı alanlarını tehlikesiz ve temizlemesi kolay tutmak için kabloları 
yerden kaldırır.

NEATLINKS KABLO DÜZENLEYİCİ
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.



NEATLINKS KABLO DÜZENLEYİCİ
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

Alanınızı Kişiselleştirin

NeatLinks kanalları, her kullanıcıya ve 
benzersiz çalışma ortamına uyum sağlamak 
için sayısız konfigürasyonda kurulabilir. 
Optimum kullanım için, anahtarlı uzatma 
kabloları ve balastlar büyük çaplı, 91 mm 
(3,6”) kanallarda ve küçük çaplı, 66 mm (2,6”) 
kanallardan yönlendirilen kablolarda 
saklanmalıdır.

Kolay kurulum

Sadece iki vida veya montaj bandı 
kullanılarak NeatLinks, her kullanıcıya ve 

benzersiz çalışma ortamına uyum sağlamak 
için sayısız konfigürasyonda kurulabilir. 

NeatLinks, 3,5 kg'a (8 lbs.) kadar ekipmanı 
destekleyebilir.

Gözden Uzak

Şık ve göze batmayan tasarımıyla NeatLinks, 
kabloları düzenlerken masaların altında gizli 
kalır. Dokulu yüzey parmak izlerini gizlerken, her 
kanalın ucundaki kavisli, parmak dostu açılar 
yönlendirmeyi kolaylaştırır ve görsel erişim 
sağlar.

Tasarım Hakkında

NeatLinks sistemimiz, modern çalışma 
alanlarında kullanılan teknolojiye erişimi 
ve teknolojinin korunmasını iyileştirmek 

için kabloları, anahtarlı uzatma kablolarını 
ve balastları barındırmak ve yönlendirmek 

üzere tasarlanmıştır. NeatLinks, herhangi 
bir yönde ve hemen hemen her düzlemde 

hızlı ve kolay kurulum için tasarlanmıştır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teknik Özellikler

Bant 3.6 kg (8 lbs.) Ekipmanı destekleyebilir
Boyut seçenekleri:

•Çap: 66 mm (2,6 ”) veya  91 mm (2,6 ”)
•Uzunluk: 430 mm (17 ”)
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L6 Dizüstü Bilgisayar Yöneticisi, dizüstü bilgisayar kullanırken iyi bir ergonomik duruş 
sağlayarak kullanıcı rahatlığını önemli ölçüde artırır ve uzun süreli yaralanma riskini azaltır. 

Tam zamanlı iş istasyonları, ev ofisleri, konaklama uygulamaları ve düzenli olarak dizüstü 
bilgisayarın kullanıldığı diğer tüm çalışma alanları için ideal olan çok yönlü L6 çok sayıda pratik 
özellik sunar: Kablo yönetimi, ısı havalandırma, güvenlik özellikleri ve isteğe bağlı çıkarılabilir 
USB göbek mevcuttur.

L6 MASA ÜSTÜ GÜMÜŞ LAPTOP PLATFORMU
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.



KOLAYLIK

3.8kg’da (8.4lbs.) olan L6, dizüstü bilgisayar 
ihtiyacınız olan her yerde kullanılabilir. En 
erişilebilir uygulamayı oluşturmak için isteğe 
bağlı bir USB hub’ı oluşturulabilir.

KİŞİSEL AYARLANABİLİRLİK

Yenilikçi menteşesi, kullanıcının dizüstü 
bilgisayar ekranını zahmetsizce kendisinin için 

uygun yüksekliğe ayarlamasını sağlar.

YENİLİKÇİ DÖNER TABAN

L6, verimli işbirliği ve ekran paylaşımı için tek 
dokunuşla 360 derecelik döner bir taban sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk: 345mm (13,5 ")
Genişlik: 275mm (10.9 ")
Yükseklik: 255mm (10,1 ")
Ağırlık: 3.8kg (8.4 lbs.)

L6 MASA ÜSTÜ GÜMÜŞ LAPTOP PLATFORMU
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

GENEL ÖZELLİKLER



L6 MASA ÜSTÜ GÜMÜŞ LAPTOP PLATFORMU
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.



www.atecozemin.com

atecozemin

info@atecozemin.com

atecozemin



Humanscale’in Teknoloji Tepsisi, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, e-okuyucular ve cep telefonları 
dahil olmak üzere, işyerinde taşınabilir teknolojinin artan kullanımını sağlamak için 
tasarlanmıştır. 

Donanımınızı korumalı tutarken ekstra çalışma alanı ve depolama sunar.

Teknolojiye erişim ve depolama için basit bir çözüm olan Humanscale Tech Tray, teknolojiyi 
masadan kaldırarak çalışma alanının düzenlenmesine ve optimize edilmesine yardımcı olur.

Bir yerleştirme istasyonuna sahip bir dizüstü bilgisayarı kolayca tutabilmek için tasarlanmıştır.

TECH TRAY MASA ALTI LAPTOP TUTUCU
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.



TECH TRAY MASA ALTI LAPTOP TUTUCU
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.



GENEL ÖZELLİKLER

TECH TRAY MASA ALTI LAPTOP TUTUCU
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER OPTİMAL BOYUT

Humanscale Tech Tray, 305 mm (12 inç) 
genişlikte ve 355 (14 inç) derinlikte olan ve 
tüm taşınabilir teknolojiyi barındıran, 
masanın altında rahat bir şekilde 
saklanabilmesini sağlayan geniş bir platform 
sunar.

KOLAY DEPOLAMA

Teknoloji Tepsisi, tüm masaların altına 
kolaylıkla oturan ve hızlı erişim sağlayan 

560mm (22 ”) bir parça sunar. Bacak 
açıklığının yeterli olmasını sağlamak için 

tüm ünite masanın alt kısmının 90mm 
(3,5 ”) içine sığar.

MASAYA MONTAJ

Humanscale Tech Tray, vidalarla herhangi bir 
masanın altına tutturulabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik - 355mm (14 ")
Uzunluk - 305mm (12 ")
Ağırlık - 2.3kg (5 lbs.)

Güç ve dayanıklılık için %99 çelikten yapılmıştır.

%30 oranında geri dönüştürülmüş içeriktir.

10 yıl garantilidir.
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KLAVYE SİSTEMLERİ + Mouse Platformlu
George Mileos ve Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

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 Mouse Ünitesi: Kullanıcı tercihine göre sol veya sağ elle kullanmak üzere 
konumlandırılıp, yükseklik ve derinlik ayarları yapılabilir.



KLAVYE SİSTEMLERİ + Mouse Platformlu
George Mileos ve Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.



ZAHMETSİZ KULLANIM

Patentli Klavye Sistemleri, kişinin oturma pozisyonuna göre 
ayarlanabilir yükseklik ve açı ayarına sahiptir. DAYANIKLILIK

Klavye Ünitesi, herhangi bir çalışma yüzeyine sağlam şekilde sabitlenir ve 
kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillendirilir. “Hipoalerjenik Jel Palm” desteği 

insan cildi ile uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir.

ÖZELLEŞTİRME

Humanscale, 5G’den en yeni 6G’ye kadar üç adet negatif eğilebilir klavye 
sistemi sunar; bu, kolay çevirmeli ve yükseklik ayarını piyasadaki en güçlü, en 
sağlam kolla birleştirir. 

Humanscale’in masa altı klavye sistemleri, herhangi bir kullanıcı ihtiyacını 
desteklemek için sol/sağ kişiselleştirme dahil olmak üzere birçok farklı 
konfigürasyona sahiptir.

KLAVYE SİSTEMLERİ + Mouse Platformlu
George Mileos ve Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

GENEL ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

215mm (8,5 ") Klipsli Fare
485mm (19 ") Suni Deri Kapaklı Köpük
550mm (22 ") Hat Uzunluğu - Çoğu 
Uygulama için Rec.

Eğim ayar aralığı: 0 - 15°

RENK OPSİYONU

Siyah
Beyaz
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CPU 600 KASA TAŞIYICI
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

Humanscale’in CPU Holder gibi yenilikçi aksesuarları, ergonomik çalışma ünitelerini kullanıcı 
için daha işlevsel kılmaktadır. CPU600, kullanıcının donanımı masanın altında güvenli bir 
şekilde kullanmasını ve daha geniş çalışma yüzeyi sağlar. 

Kolay kurulumu, kullanıcının zamandan ve fiyattan tasarruf etmesini sağlar ve akıllı tasarımı 
bilgisayarların soğuk kalmasını sağlar. Kolay kurulum ve şık görünümü ile CPU600, portlara ve 
sürücülere kolay erişim sağlar.

Hızlı donanım yükseltmeleri ve onarımlarına izin vermek üzere tasarlanan ürün, kolay bakım ve 
kullanım için kullanıcının teknolojisi ile birlikte gelişir. Bu esnek çalışma alanı çözümü, 90mm 
(3,5 “) ila 230mm (9”) genişlikte ve 306mm (12 “) ila 510mm (20”) boyunda olan bilgisayarlara 
uyar.



CPU 600 KASA TAŞIYICI
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

MASA ALTI KURULUMU

CPU600, kablolara ve portlara kolay erişim için 
360 derecelik döner montajlı bir alt tabana 
monte edilirken, aynı zamanda çalışma ünitesini 
dağınıklık ve diğer iş yeri tehlikelerinden korur.

SAĞLAM TASARIM

Çelik ve alüminyum içeren dayanıklı 
malzemelerden üretilen CPU600 uzun süre 
dayanacak şekilde üretilmiştir. Ağırlığı 22,7 kg’a 
(50 lbs) kadar olan CPU’ları barındırmasına izin 
verir.

TAK ve ÇALIŞTIR

Ayarlanabilir montaj plakası CPU’nun 
ortalanmasını ve dengelenmesini sağlarken, 

Quick Track teknolojisi kurulumunu hızlı, 
basit ve alet gerektirmeden yapar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükseklik: CPU Yüksekliği: + 97mm (3,8 ”) 
(artı ek 30mm (1,2 ”) ile boşluk seçeneği)

Genişlik: 170mm (6.7 ")

GENEL ÖZELLİKLER
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CPU 200 KASA TAŞIYICI
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

Günümüz teknolojisinin daha küçük profillerine uyum sağlamak için inşa edilmiş 
Humanscale’in en yeni CPU sahibi, üstün işlevsellik ve kullanım kolaylığını şık estetik ile 
birleştirmektedir.

CPU600 gibi CPU200 de portlara ve kablolara kolay erişim, hızlı ve kolay kurulum, sökme 
işlemleri ve 360 derece dönme özelliğine sahip bir masa altı ray montajı sağlar. 

Ancak CPU200, 1 ila 5 inç genişliğinde ve 6 ila 12 inç yüksekliğinde olan CPU’ları içerecek 
şekilde üretilmiştir.



CPU 200 KASA TAŞIYICI
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

MASA ALTI MONTAJI

CPU200, kablolara ve portlara kolay erişim için 360 
derecelik döner montajlı bir alt tabana monte 
ederken, aynı zamanda üniteyi kir ve diğer iş yeri 
tehlikelerinden korur.

SAĞLAM, SÜRDÜRÜLEBİLİR 
TASARIM

% 48 geri dönüştürülmüş ve% 99 geri 
dönüştürülebilir içerik içeren CPU200, dayanıklı 

geri dönüştürülmüş alüminyum ve çelikten 
üretilmiştir. 6,8 kg’a (15 lbs.) kadar olan CPU’ları 

barındırır.
TAK VE ÇALIŞTIR

Ayarlanabilir montaj plakası CPU’nun ortalanmasını 
ve dengelenmesini sağlarken, Quick Track teknolojisi 
kurulumu hızlı, basit ve alet gerektirmeden yapar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükseklik: CPU yüksekliği +90mm (3,6 ”)
Genişlik: 180mm (7 ") veya

CPU genişliği + 43mm (1,7 ”)

GENEL ÖZELLİKLER
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FR500 ERGONOMİK FOOT ROCKER AYAK DESTEK 
ÜNİTESİ
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

• Ödüllü FR500, 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.

• FR500 Foot Rockers, otururken ayaklar ve bacaklar için mükemmel destek sağlar. Alt bacak 
kaslarını çalıştırarak, beldeki baskıyı hafifletmek için ayakları yükselterek sağlıklı dolaşımını 
arttırır.

• FR500 “Foot Rockers”, otururken ayaklar ve bacaklar için mükemmel bir destek sağlar.

• Alt bacak kaslarını çalıştırarak beldeki baskıyı hafifletmek için ayakları yükseltir ve kan 
dolaşımını arttırır.

• Zarif bir açıyla tasarlanan FR500, kullanıcının bacaklarını ve ayaklarını hareket ettirmeye 
teşvik eder.

• Yenilikçi tasarımı, ayakların yüzeye sıkıca basmasını sağlar.



FR500 ERGONOMİK FOOT ROCKER AYAK DESTEK 
ÜNİTESİ
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.



FR500 ERGONOMİK FOOT ROCKER AYAK DESTEK 
ÜNİTESİ
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Ağırlığı: 2.7 kg (6 lbs.)
Ürün Rengi: Siyah

Garanti : 15 yıl
Malzemeleri : Alüminyum döküm 

ayaklar
- Kalıplanmış kontrplak platform

- Çelik ayak dayanağı
- Kauçuk kulplar

SAĞLIKLI HAREKET

Sağlıklı hareketi teşvik eden eğri destekler ile 
FR500 ayak desteği, zarif bir tasarım ile yeni bir 
işlevsellik düzeyi sunar. Alt sırt için zahmetsiz 
destek sağlayarak kullanıcıların yorgunluk veya 
rahatsızlık hissetmeden uzun süre oturmalarını 
sağlar.

KAYMA YOK

FR500, sürekli ayarlamalar yapmak 
zorunda kalmadan, kullanıcıların 

mümkün olan en konforlu pozisyonu 
korumalarına yardımcı olmak için 

kauçuk, kaymaz tutma noktalarına 
sahiptir.

ZAMANSIZ TASARIM

Şık, minimalist bir estetik ile FR500 her ortamı 
tamamlar. Kalıplanmış kontrplak, çelik ve 
alüminyumdan yapılmış sağlam tasarımı, ofisler 
için mükemmel ergonomik ayak desteği sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER
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•LED ve ışık kılavuzu parlamayı en aza indirir ve mükemmel bir şekilde tek tip ışık oluşmasını 
sağlar.

•Sabit torklu 'Sonsuz Menteşeler' kararlılık ve uzun ömür sağlar.

•Dengeli tasarım zahmetsiz kontrol sağlar.

•Hareket sensörü enerji tasarrufu sağlar.

•Dokunmatik karartma, kullanıcıların parlaklık seviyesini tam olarak tercihlerine göre 
özelleştirmelerine olanak tanır.

•Akıllı Karartma, açıldığında ve kapatıldığında en son parlaklık ayarını hatırlamak için 
tasarlanmıştır.

•Daha geniş alanları aydınlatmak için tasarlanan Nova XL, ilave 100 mm (4 ”) erişim sağlamak 
için standart ışıktan 50 mm (2)” daha uzundur.

NOVA AYDINLATMA



NOVA AYDINLATMA



NOVA AYDINLATMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Ölçüleri

•Alt Kol: 350mm
•Üst Kol: 330mm
•Uzama Mesafesi: 735mm

Renk Dönüşüm İndeksi: >92 Renk

Sıcaklığı: 3000K

Ürün Ömrü: 50,000 saat

Güç Tüketimi: 7 watt

Garanti: 10 Yıl

Karartma Aralığı: 14% - 100%

Montaj Seçenekleri: Masa Üstü Tablalı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

• Yasaklı maddeler kullanılmamıştır*

• Nova’nın %50’den fazlası geri 
dönüştürülmüş malzemeden ve %70’i 
geri dönüştürülebilir malzemelerden 

üretilmiştir.

• PIR hareket sensörü, herhangi bir 
hareket tespit edilmediğinde ışığı 

otomatik olarak kapatarak enerji ve 
maliyet tasarrufu sağlar.

• LEED, WELL ve Living Building
Challenge sertifikalarına katkıda 

bulunabilir.

*Güç adaptörü PVC içerir.

• LED ve ışık kılavuzu paketi parlamayı en aza indirir 
ve ışığın mükemmel bir şekilde tek tip ayak izini 
oluşturur.

• Son derece ayarlanabilir karşı denge tasarımı, 
zahmetsiz hareket ve kontrol sağlar.

• Enerji tasarrufu için doluluk sensörü.

• Dokunmatik karartma, kullanıcıların parlaklık 
seviyesini tam olarak tercihlerine göre 
özelleştirmesine olanak tanır.

• Akıllı Karartma, açılıp kapatıldığında son parlaklık 
ayarını hatırlamak için tasarlanmıştır.

• Daha geniş alanları aydınlatmak için tasarlanan 
Nova XL, ilave 100 mm (4") erişim sağlamak için 
standart ışıktan 50 mm (2") daha uzundur.

GENEL ÖZELLİKLER
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INFINITY AYDINLATMA
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.

Infinity, kullanıcı deneyimini ve ergonomik avantajları geliştiren geniş bir özellik yelpazesi 
sunar - tümü zamansız, güzel ve çok çeşitli iç mekanları ve alanları tamamlayan minimal bir 
estetik içinde tasarlanmıştır.

•Tek LED ışık kaynağı yalnızca bir gölge düşürür.

•Geniş dizili çok çipli LED teknolojisi, 1500 lüks (150 fit-mum) aydınlatma elde etmek için en 
yüksek verimliliği ve kaliteli ışığı sağlar.

•Kullanıcı kontrol gösterge ışıkları, görsel karışıklığı azaltmak için ayarlandıktan sonra söner.

•PIR hareket sensörü, kimse olmadığında otomatik olarak kapanması için vücut ısısını algılar.

•Karartma özelliği dokuz parlaklık seviyesi sunar ve tercih edilen kullanıcı ayarlarını hatırlar.

•Çeşitli montaj ve tabla seçenekleri sunar.

•Gece ışığı özelliği, hareket sensörü devre dışı bırakıldığında ultra düşük ışık ayarı sağlar.

•Dayanıklı film ve cilalı doğal alüminyum ile sağlanan dış renk.

•Kullanıcı arayüzü, kolay ve sezgisel kullanım için akıllı telefonlarla aynı dokunmatik teknolojiyi 
kullanır.



INFINITY AYDINLATMA
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

•1500 lüks (150 fit-mum) aydınlatma

•Güç Tüketimi: 9 W

•Kullanım ömrü: 50.000 saate kadar

•3000K (sıcak beyaz) ışık, 90 Renk Oluşturma 
İndeksi (CRI)

•10 yıl garanti

• Masaüstü baza, askı, duvara montaj, çıtalı 
duvara montaj veya zemin standlı seçeneği ile 
tüm alanlara yapılandırılabilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

•Infinity,% 90'ı yüksek oranda geri 
dönüştürülebilir alüminyum ve demirden 
oluşmaktadır.

•Ürünün % 50'den fazlası geri dönüştürülmüş 
içerikten oluşmaktadır.

•PIR hareket sensörü, hareket algılamadığında 
ışığı otomatik olarak kapatır - enerjinin ve 
maliyetlerin korunmasına daha fazla yardımcı 
olur.

INFINITY AYDINLATMA
Humanscale Design Studio tarafından tasarlanmıştır.
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HORIZON AYDINLATMA
Mike McCoy ve Peter Stathis tarafından tasarlanmıştır.

Sektördeki en ünlü ve güzel masa lambası Horizon, Humanscale'in yüksek performans ve 
işlevsellik taahhüdünün görsel olarak çarpıcı bir uygulamasıdır. 

Prestijli Red Dot Ödülü'nün yanı sıra ürün tasarımı ve performansı için Yeni Nesil Armatürler
Ödülü'nün de sahibi olan Horizon, Modern Sanat Müzesi'nin (MoMA) kalıcı koleksiyonunda 
yer almaktadır. Bu ikonik parça sekiz canlı renkte mevcuttur ve her türlü tasarım estetiğini 
kusursuz bir şekilde tamamlar.



HORIZON AYDINLATMA
Mike McCoy ve Peter Stathis tarafından tasarlanmıştır.



HORIZON AYDINLATMA
Mike McCoy ve Peter Stathis tarafından tasarlanmıştır.

•Çarpıcı ve organik tasarım her iç mekana uyum sağlar.

•Yenilikçi İnce Film Teknolojisi.

•Parlamayan 3000K (sıcak beyaz) ışığın ultra geniş ayak izini sağlar.

•Küresel bağlantılar kolay konumlandırmayı sağlar.

•Yedi seviyeli ayarlanabilir aydınlatma, ışığın enerji verimliliğini ve ergonomik işlevini artırır.

•Gece ışığı özelliği sadece bir Watt‘ ta çalışır gözleri yormaz.

•Sağlam, yüksek kaliteli tasarım yıllarca bakım gerektirmeyen kullanım sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

•Güç tüketimi: 9 watt
•Renk Sıcaklığı: 3000K Renk Dönüşüm İndeksi: 80
•Maksimumun % 10'una kadar kısılır
•Kullanım ömrü: 50.000 saate kadar
•LEED-CI, -NC ve -EB sertifikalarına katkıda 
bulunabilir % 99 geri dönüştürülebilir içerik
•10 yıl garanti
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ATECO ZEMİN MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Adres: Poligon Mah. Katar Cad. No:21/A 34460

Sarıyer / İstanbul – TÜRKİYE
E-Mail: info@atecozemin.com

Tel: +90 212 229 28 14 / +90 212 277 11 80
Fax: +90 212 229 46 47
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