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Komunikacja  
zmienia się
Digitalizacja jest jednym z głównych czynników zmian w globalnej 
komunikacji. Charakteryzuje się ona elastycznością, mobilnością i 
dynamiką. 

Urządzenia mobilne, takie jak tablety, stały się naszymi bliskimi 
towarzyszami. Umożliwiają one mobilną pracę, prezentację i stały dostęp 
do informacji. Istnieje zapotrzebowanie na wygodne i atrakcyjne 
wykorzystanie tych urządzeń w specjalnie zaprojektowanych uchwytach.

Wykorzystując dowolny model nowej serii TABLET HOLDER korzystanie 
z tabletu jest bardzo wygodne i utrzymane w eleganckiej formie.
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Inspirujące 
wnętrza
Dzisiejsze projektowanie wnętrz, w których pracujemy, 
idzie w kierunku wykorzystania otwartych przestrzeni 
i inspirowania do lepszej komunikacji i swobody 
prezentacji. Bardzo ważną rolę odgrywa jakość i 
estetyka. 

Atrakcyjne otoczenie motywuje nas do działania i jest 
odpowiednią wizytówką dla naszych gości i klientów. 
Materiały klasy premium i ponadczasowy design 
zamieniają serię TABLET HOLDERS w stylowego 
partnera w pracy.



5

Jakość  
i design
DURABLE jako lider w dziedzinie innowacyjnych 
produktów do biura, słynie z rozwiązań wspierających 
pracę dziś i w przyszłości. Połączono tu materiały 
wysokiej jakości z wielokrotnie nagradzanym 
wzornictwem.

Wyprodukowane w Niemczech z najwyższej jakości 
elementów nowe ergonomiczne uchwyty do tabletów 
odróżniają się również atrakcyjnym designem. Mogą być 
z powodzeniem wykorzystywane do wielu aplikacji.
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7→ Odwiedź nas na durable.pl

Atrakcyjne. Wygodne. Uniwersalne.

TABLET HOLDER 
TABLE

Z zastosowaniem TABLET HOLDER TABLE 
możemy korzystać z tabletu w wielu 
różnych zakresach ustawienia. Łatwa 
obsługa i wysokiej jakości wykonanie 
czynią z tego rozwiązania bardzo funkcjo-
nalne narzędzie do pracy w cyfrowej 
przestrzeni. 

Zastosowanie uchwytów ułatwi szukanie 
informacji i prezentację. Może również 
wspierać procesy organizacyjne i 
sprzedażowe.

Cechy: 
• Do wszystkich formatów tabletów od 7″ do 13″
• Możliwość obrotu o 360 stopni i zastosowania 

pionowo lub poziomo
• Regulacja kąta nachylenia
• Podstawa antypoślizgowa
• Wielostopniowe zabezpieczenie przed 

kradzieżą

TABLET HOLDER TABLE
8930 23 srebrny 1 sztuka
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11→ Odwiedź nas na durable.pl

Zajmuje mało miejsca. Ergonomiczny. Zintegrowany.

TABLET HOLDER  
TABLE CLAMP

Czy preferujesz puste biurko? Nie ma problemu. 
TABLET HOLDER TABLE CLAMP to opcja 
uwzględniająca dobrze zorganizowane i 
ergonomiczne miejsca pracy. Najwyższa jakość 
wykonania tego uchwytu i  jego uniwersalna 
konstrukcja jest dla użytkownika nowatorskim 
doświadczeniem.

Zacisk w tym modelu zajmuje wyjątkowo mało 
miejsca i umożliwia nieograniczony dostęp do 
całego blatu biurka. Elegancki wygląd doskonale 
harmonizuje z nowoczesnymi wnętrzami 
biurowymi.

Cechy: 
• Do wszystkich formatów tabletów od 7″ do 13″
• Możliwość obrotu o 360 stopni i zastosowania 

pionowo lub poziomo
• Regulacja kąta nachylenia
• Montaż do blatu biurka poprzez zacisk
• Zabezpieczenie przed kradzieżą

TABLET HOLDER TABLE CLAMP
8931 23 srebrny 1 sztuka
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13→ Odwiedź nas na durable.pl

Praktyczny. Bezpieczny. Stabilny.

TABLET HOLDER 
WALL

Z zastosowaniem TABLET HOLDER WALL 
prezentacja produktów lub usług staje się 
bardzo praktyczna i efektywna.

Stabilność, bezpieczeństwo i styl czynią z 
tego uchwytu stylowy punkt informacyjny 
lub narzędzie do dokonywania zakupów.

Cechy: 
• Do wszystkich formatów tabletów od 7″ do 13″
• Przylega płasko do ściany 
• Możliwość obrotu o 360 stopni i zastosowania 

pionowo lub poziomo
• Zabezpieczenie przed kradzieżą

TABLET HOLDER WALL
8933 23 srebrny 1 sztuka
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15→ Odwiedź nas na durable.pl

Interaktywny. Uniwersalny. Precyzyjny.

TABLET HOLDER 
WALL PRO

TABLET HOLDER WALL PRO wspiera 
interaktywne funkcje, które pomagają 
w codziennych procesach.

Tablety są coraz częściej używane w 
fabrykach, magazynach i w domach, 
aby pomóc w zadaniach, takich jak 
wprowadzanie danych lub zbieranie 
informacji. Kąt nachylenia uchwytu na 
tablet umożliwia łatwe i wygodne 
wykonywanie takich czynności po 
zamontowaniu go na ścianie.

Cechy: 
• Do wszystkich formatów tabletów od 7″ do 13″
• Możliwość obrotu o 360 stopni i zastosowania 

pionowo lub poziomo
• Regulacja kąta nachylenia
• Zabezpieczenie przed kradzieżą

TABLET HOLDER WALL PRO
8935 23 srebrny 1 sztuka
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17→ Odwiedź nas na durable.pl

Funkcjonalny. Prosty. Uniwersalny.

TABLET HOLDER 
WALL ARM

TABLET WALL ARM to optymalne 
rozwiązanie do wielu interaktywnych miejsc 
pracy, punktów informacyjnych lub 
potrzeby prezentacji. Wysoka 
uniwersalność i mobilność tego uchwytu 
łączy się z łatwą obsługą i możliwością 
dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Produkt ten wspomaga skuteczne działania 
w różnych obszarach pracy i zwiększa 
zakres możliwości wykorzystania tabletu.

Cechy: 
• Do wszystkich formatów tabletów od 7″ do 13″
• Bardzo uniwersalne ramię obrotowe
• Możliwość obrotu o 360 stopni i zastosowania 

pionowo lub poziomo
• Regulacja kąta nachylenia
• Zabezpieczenie przed kradzieżą

TABLET HOLDER WALL ARM
8934 23 srebrny 1 sztuka
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19→ Odwiedź nas na durable.pl

Ułatwiający komunikację. Prestiżowy. Interaktywny.

TABLET HOLDER  
FLOOR

Znakomicie zaprojektowany z optymalną 
funkcjonalnością - uchwyt TABLET HOLDER FLOOR jest 
doskonałym narzędziem do prezentacji. Prestiżowy 
design i najwyższa jakość, optymalna stabilność i 
możliwość indywidualnego ustawienia czynią każdą 
prezentację jeszcze bardziej atrakcyjną.

Dzięki możliwości indywidualnego ustawienia kąta 
nachylenia, uchwyt ten czyni z tabletu wielofunkcyjną 
platformę do komunikacji np. podczas targów lub 
wystaw.  

Wielostopniowe zabezpieczenie przed kradzieżą 
zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla tabletu i 
dla samego stojaka.

Cechy: 
• Do wszystkich formatów tabletów od 7″ do 13″
• Wbudowana osłona na kabel
• Możliwość obrotu o 360 stopni i zastosowania 

pionowo lub poziomo
• Regulacja kąta nachylenia
• Wielostopniowe zabezpieczenie przed 

kradzieżą

TABLET HOLDER FLOOR
8932 23 srebrny 1 sztuka
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TABLET HOLDER 
WALL PRO

TABLET HOLDER 
WALL

FUNKCJONALNOŚĆ 
I TECHNOLOGIA

• Zakres obrotu 0° do 88°
• Materiały: aluminium, ABS
• Wymiary: 80 × 65 × 270 mm 

(S × W × G)
• Waga: 545 g
• Produkt # 8935-23 

• Do wszystkich formatów tabletów  
od 7″ do 13″

• Symetryczne otwieranie uchwytu:  
Dynamiczne otwieranie uchwytu w zakresie od 
160 do 275 mm

• Łatwe wsadzanie i wyjmowanie tabletu

• Obrót: 360º, pionowo i poziomo – z punktami 
przystankowymi co 90º

• Dopuszczalny ciężar tabletu : max. 1,000 g

• Wyprowadzenie kabla: otwór w uchwycie do 
łatwego podłączenia tabletu do ładowarki

• Zabezpieczenie przed 
kradzieżą poprzez 
wkładkę z paskiem 
samoprzylepnym

• Efektywne zabezpieczenie 
przed bocznym 
wyciągnięciem tabletu

• Blokada uchwytu 
 specjalnym kluczem

• Materiały: aluminium, ABS
• Wymiary: 85 × 50 × 180 mm 

(S × W × G)
• Waga: 340 g
• Produkt # 8933-23



23→ Odwiedź nas na durable.pl

TABLET HOLDER 
TABLE

TABLET HOLDER 
TABLE CLAMP

TABLET HOLDER 
FLOOR

TABLET HOLDER 
WALL ARM

• Regulacja kąta nachylenia: 
od 0° do 88°

• Dodatkowe zabezpieczenie 
przed kradzieżą poprzez 
przewód zabezpieczający

• Materiał: blacha stalowa, 
aluminium, ABS

• Wymiary: 155 × 242 × 183 mm 
(S × W × G)

• Waga: 1,150 g
• Produkt # 8930-23

TABLET HOLDER TABLE ma standardowy otwór 
do przymocowania linki zabezpieczającej przed 
kradzieżą Kensington® MiniSaver™, która nie jest w 
wyposażeniu uchwytu. 
Kensington® jest zarejestrowanym znakiem towa-
rowym firmy ACCO Brands Corporation, 60047-8997, 
Lake Zurich, USA.

• Regulacja kąta nachylenia: od 0° do 88°
• Dodatkowe zabezpieczenie przed 

kradzieżą poprzez przewód 
zabezpieczający

• Materiał: blacha stalowa, aluminium, ABS
• Wymiary: 270 × 1215 × 270 mm 

(S × W × G)
• Waga: 5,100 g
• Kanał na kabel z nasadką regulowaną w 

całym zakresie wysokości
• Przewód USB do podłączenia w zestawie
• Produkt # 8932-23

TABLET HOLDER FLOOR ma standardowy otwór do przymocowania linki 
zabezpieczającej przed kradzieżą. Zaprezentowana linka nie jest w 
wyposażeniu stojaka.

• Kąt pochylenia uchwytu: 
-6° do +46°; obrót: 170°

• Promień ramienia: 365 mm; 
zakres obrotu: 180°

• Materiał: blacha stalowa, 
aluminium, ABS

• Wymiary: 95 × 225 × 170 mm 
(S × W × G)

• Waga: 650 g
• Produkt # 8934-23

• Wysokość pionowej kolumny: 
295 mm

• Kąt pochylenia uchwytu: 
-6° do +46°; obrót: 170°

• Promień ramienia: 
365 mm; zakres obrotu: 
180°

• Zakres zacisku 
stołowego: maksy-
malnie 40 mm grubość 
blatu

• Materiały: aluminium, ABS
• Wymiary: 100 × 440 × 210 mm (S × W × G)
• Waga: 1,050 g
• Produkt # 8931-23
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customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com

INTERNATIONAL
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DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
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PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
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SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
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T +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se
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Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
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