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• Fonksiyonel ve şık tasarım
• Hafızalı Kumanda ile kontrol seçeneği
• 160 kilograma kadar kaldırma kapasitesi
• Standart masa tablalarına uygun tasarım
• Güvenli hareket özelliği

• Functional and stylish design
• Memorized Control Key Options
• Lifting capacity up to 160 kilograms
• Designed suitable for all standard table 

tops
• Safe movement feature
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Hareketli Masa
Hareketli Masa Sistemi
Hareketli Masa Sistemi'nin üzerinde bulunan hafızalı 
kumandası, isteğinize göre masanın yüksekliğinin 
ayarlanabilmesini ve bu ayarların saklanabilmesini  
sağlar. Hareketli Masa Sistemi sayesinde gün 
içerisinde çalışırken dilediğiniz zaman masanızı 
ayakta çalışabilecek konuma getirebilirsiniz.

Adjustable Desk System
The Adjustable Desk System enables the table movements 
to be adjusted according to the needs with the control keys 
on it. With the smart table leg, you can bring your desk to 
a standing position whenever you want, while working 
during the day. 



Sağlıklı Çalışma Ortamları Yaratın 
İnsan vücudu uzun süreler boyunca oturarak çalışmaya uygun değildir. Çalışmalar 
gösteriyor ki sağlıklı kalmak için oturarak geçirdiğimiz süreyi de minimuma indirmem-
iz gerekiyor. Bu nedenle sizler için akıllı masa ayağını ürettik. Ayarlanabilen yüksekliği 
ile oturma ergonominize göre masa yüksekliğinizi ayarlayabilme ve dilediğiniz zaman 
ayakta çalışabilme imkanı sunar. Böylece sürekli oturarak çalışmanın getirdiği zarar-
ların önüne geçmiş olursunuz.

Healthy Work Environments 
The human body is not suitable to sit for long periods of time. Studies show that we also 
need to minimize the time we spend sitting to stay healthy. For this reason, we have 
produced the Adjustable Table Desk for you. With its adjustable height, you can adjust your 
desk height according to your seating ergonomics and you can use it whenever you want. It 
offers the opportunity to work standing up. In this way, you can prevent the harm caused by 
sitting all the time.
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Hareketli masa ayağı 56 cm ile 121cm yükseklik 
arasında sorunsuz şekilde çalışabilir. 

The Adjustable Table Desk can run smoothly 
between 56cm and 121cm height.

Hareketli Masa Ayağı üzerinde 
120 cm ile 180 cm aralığında 
tabla kullanabilirsiniz.

You can use a table 
between 120cm and 180cm 
on the movable table leg.

Akıllı kumandası ile yukarı/aşağı hareket ettirebilirsiniz 

ve yükseklik ayarlarınızı koruyabilirsiniz. 

You can move it up/down with its smart remote.

It provides comfortable working opportunity with its silent engine.

With a lifting capacity of 80 kg per foot and 160 kg in total, 
it is compatible with all kinds of table tops.

Sessiz motoru sayesinde konforlu çalışma imkanı sunar.

Ayak başı 80 kg toplamda 160 kg kaldırma kapasitesi 
ile her türlü masa tablasına uyumludur.

dB
≤50

Sessiz
Motor

80x2
KG

Ayak Başı
80Kg

121 cm

120 cm 180 cm

56 cm



Kaymaz
Plastik Ayaklar

Non-Slip
Plastic Feet

Kablo Saklama
Tablası

Cable Storage
Tray

Uzayıp Kısalabilen
Gövde Sistemi

Extendable
Body System

Tabla Montaj Parçası

Table Mounting Part

Daha Enerjik
Olun

Daha Verimli
Çalışın

Daha Sağlıklı
Yaşayın

Kilo Vermenize
Yardımcı Olur

Oturma Ergonomisi
Sağlar

AYAKTA ÇALIŞMANIN FAYDALARI
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Hareket Özgürlüğü

Freedom of Movement

Ayak başı 80 kg toplamda 160 kg kaldırma kapasitesi ile standart tüm masa 
tablalarına uyumludur. Sessiz motoru sayesinde konforlu bir çalışma ortamı yaratır. 
Aynı zamanda fonksiyonel ve şık tasarımı çalışma ortamınıza yenilik katar. 
Ayarlanabilen yüksekliği ile size hareket özgürlüğü sağlar. 

It is compatible with all standard table tops with a lifting capacity of 80 kg per foot and 160 
kg in total. It creates a comfortable working environment with its silent engine. At the same 
time, its functional and stylish design adds innovation to your working environment.
It gives you freedom of movement with its adjustable height.


