
Podnóżek profesjonalny 
Hana™
Zapewnia wsparcie dla stóp  
i nóg, aby poprawić krążenie  
krwi i komfort pracy.

Platforma pod stopy porusza się  
wraz z użytkownikiem i zachęca  
do ułożenia nóg w naturalnej  
pozycji.

Biały: 8055801 
Czarny: 8055201

Podpórka pod plecy 
Professional Series™
Specjalne wypełnienie z pianki 
pamięciowej łatwo dostosowuje się 
do kształtu pleców.

Wbudowana ochrona MICROBAN® 
zwalcza rozwój szkodliwych bakterii 
przez cały okres użytkowania 
produktu.

8041801

Podkładki pod mysz  
i nadgarstek PlushTouch™
Unikalna technologia FoamFusion™ 
zapewnia komfortowe wsparcie  
dla nadgarstków.

Podkładka pod mysz i nadgarstek 
Czarna: 9252003

Podkładka przed klawiaturę 
Czarna: 9252103

w kolorze czarnym
Dostępny również

Pracuj zdrowiej.
Czuj się lepiej.
Odbierz 20%  
ceny zakupu*

Pełną gamę produktów Fellowes znajdziesz na www.fellowes.pl

Zamów produkty ergonomiczne Fellowes już dziś i wejdź na www.fellowes-promotion.com, aby odebrać zwrot gotówkowy CashBack.
* Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2021 r. – odwiedź w/w stronę internetową i zapoznaj się z regulaminem promocji.

https://www.biurozplusem.pl/szukaj?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=podn%C3%B3%C5%BCek+fellowes+hana&submit_search=
https://www.biurozplusem.pl/podporka-pod-plecy-profesjonalna-fellowes-professional-series-3091.html
https://fellowes.sales-promotions.com/?country_promotion=31&lng=pl
https://www.biurozplusem.pl/szukaj?controller=search&orderby=sale_nbr&orderway=desc&search_query=PlushTouch&submit_search=


Pełną gamę produktów Fellowes znajdziesz na www.fellowes.pl

Podstawa pod laptop 
Hylyft™ 
Pozwala ustawić laptop  
w wygodnej pozycji pracy  
i zmniejszyć zmęczenie oczu,  
szyi i ramion.

Produkt o nowoczesnym, 
minimalistycznym wzornictwie.

5010501

Podstawa pod monitor 
Hana™
Maksymalizuje miejsce na biurku 
podnosząc ekran na wysokość 
wzroku, łagodząc napięcie mięśni, 
ramion i szyi.

Możliwość regulacji wysokości 
podstawy - 3 pozycje.

Biała: 8064201 
Czarna: 8060501

Stanowisko do pracy  
Sit-Stand Lotus™ RT  
na 2 monitory
Łatwa zamiana pozycji pracy  
z siedzącej na stojącą.

Zapewnia elastyczność pracy, 
dzięki możliwości swobodnego 
obracania platformy.

Białe: 8081801 
Czarne: 8081601

Baza do biurka  
z regulowaną wysokością  
LEVADO™
Włącz ruch do swojej 
pracy! Bądź produktywny, 
pozostając aktywnym, dzięki 
bezproblemowej zmianie pozycji 
pracy.

Łatwy montaż do różnych typów 
blatów roboczych*.

Srebrna: 9708601

Ramiona na 2 i 3 monitory Professional Series™
Stwórz wieloekranową, wydajną przestrzeń roboczą i zmniejsz zmęczenie 
oczu, szyi i ramion.

Wbudowane podwójne złącze USB i system zarządzania okablowaniem.

Ramię na 2 monitory: 8042501 
Ramię na 3 monitory: 8042601

Sprawdź inne produkty ergonomiczne objęte promocją CashBack z 20% zwrotem ceny zakupu!

Zamów produkty ergonomiczne Fellowes już dziś i wejdź na www.fellowes-promotion.com, aby odebrać zwrot gotówkowy CashBack.
* Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2021 r. – odwiedź w/w stronę internetową i zapoznaj się z regulaminem promocji.

Dostępne także w kolorach:
srebrnym i białym

Odbierz 20% zwrotu CashBack*

* Blaty są sprzedawane oddzielnie.

https://www.biurozplusem.pl/szukaj?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=fellowes+rami%C4%99+platinum&submit_search=
https://www.biurozplusem.pl/szukaj?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=fellowes+hana+monitor+4+porty&submit_search=
https://www.biurozplusem.pl/szukaj?controller=search&orderby=sale_nbr&orderway=desc&search_query=fellowes+sit-stand+dwie+powierzchnie&submit_search=
https://fellowes.sales-promotions.com/?country_promotion=31&lng=pl

