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Wydajność dzięki 
ergonomii
Co sprawia, że mocowania monitorów są dziś 
niezbędne?

Coraz więcej osób spędza dużo czasu przy 
komputerze. W pracy, w biurach domowych lub w 
wolnym czasie, czas spędzony przed ekranem 
stale rośnie.

Ergonomiczne ustawienie monitora to podstawa.

Monitory są jednymi z podstawowych urządzeń w 
nowoczesnym środowisku pracy. Ergonomiczne 
ustawienie ma duży wpływ na Twoje zdrowie. 
Uchwyty stołowe i ścienne DURABLE 
to inteligentne rozwiązanie, które łączy 
wydajność z korzyściami zdrowotnymi.

Jakość potwierdzona certyfikatem TÜV Made in 
Germany.

Zaprojektowanie i wykonanie we własnym 
zakładzie produkcyjnym w Niemczech 
gwarantuje wysoki poziom jakość naszych 
uchwytów. Jako producent DURABLE posiada 
certyfikat DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 14001, 
co czyni nas wiarygodnym partnerem do 
ergonomicznego wyposażenia miejsca pracy.
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Najważniejsze cechy:

• Wyjątkowa elastyczność i płynna regulacja
• Prosty montaż monitora poprzez mechanizm 

zatrzaskowy
• Bezpieczne i przemyślane poprowadzenie 

kabli dzięki praktycznym zaciskom
• Długa żywotność dzięki wysokiej jakości 

aluminium i wytrzymałym tworzywom 
 sztucznym

• System montażu został zgłoszony do 
 opatentowania.

• Jakość made in Germany
• Unikalna 10-letnia gwarancja
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Uniwersalność. 
Stabilność. 
Wysoka jakość.
Wszystkie nasze innowacyjne modele do montażu monitorów 
są wykonane z nadającego się do recyklingu wysokiej jakości 
aluminium i tworzyw sztucznych. Przy projektowaniu opako
wania kierowaliśmy się dodatkowo zrównoważonym rozwojem. 
W 100 procentach wykorzystujemy nieprzetworzony karton, 
bez zastosowania styropianu.

Ponadczasowe wzornictwo uchwytów do monitorów pasuje do 
każdego nowoczesnego środowiska pracy. Takie rozwiązanie 
dzięki wielu opcjom ustawienia umożliwia lepsze wykorzysta
nie powierzchni biurka. Uchwyty zostały tak zaprojektowane, 
aby ich instalacja była dziecinnie prosta. Dzięki standardowi 
uchwytu  VESA i mechanizmowi z zatrzaskiem, wystarczy tylko 
jedna osoba do zamontowania monitora.

10 LAT
GWARANCJI

DURABLE.PL
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Uchwyt 
z ramieniem 
do jednego monitora
To rozwiązanie jest idealnym uchwytem biurkowym do pojedynczego monitora. 
Daje ono całkowitą swobodę w dostosowywaniu pozycji monitora w celu ergo
nomicznego oglądania.

Zintegrowana sprężyna gazowa sprawia, że regulacja ekranu jest płynna. 
Obrotowe pokrętło pozwala zmienić opór sprężyny w celu dopasowania do 
ciężaru monitora. Indywidualne ustawienie nachylenia monitora zawsze pozos
taje takie samo w każdej pozycji dzięki inteligentnemu systemowi mocowania.
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Cechy: 
• Do monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
• Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 38 cali
• Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
• Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w trybie pionowym 

lub poziomym
• Monitor można przechylać o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół
• Uchwyt zaciskowy / przykręcany do biurka o grubości biurka od 14 do 44 mm
• Łatwy montaż dzięki dołączonym narzędziom
• Wymiary: 345 × 470 × 120 mm (szer. × wys. × gł.)
• Unikalna 10-letnia gwarancja

Uchwyt z ramieniem  
do 1 monitora, zacisk biurkowy

 5083  23 srebrny  1 sztuka  5084  23 srebrny  1 sztuka

Uchwyt z ramieniem 
do 1 monitora, montaż w otworze blatu

Zacisk biurkowy dla grubości 
biurka od 14 do 44 mm

Bardzo łatwa instalacja monitora 
dzięki mechanizmowi zatrzasko-
wemu

Łatwe dopasowanie do wagi 
 monitora za pomocą pokrętła

Zaw. 3 przesuwne zaciski do 
przyczepienia kabli

Przykręcane mocowanie do biurka 
do grubości blatu od 14 do 44 mm 
i w otworze w blacie o średnicy od 
60 do 80 mm

Monitor można obrócić o 360 ° 
praca w ustawieniu pionowym lub 
poziomym
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Uchwyt
do dwóch monitorów
Trwały aluminiowy pionowy profil w połączeniu z poziomym ramieniem 
nośnym jest idealnym rozwiązaniem dla stanowisk pracy z dwoma monitorami. 
Innowacyjny system bezpieczeństwa zapewnia, że ramię nośne nie przesuwa 
się podczas regulacji wysokości. Ta wersja uchwytu wyposażona została 
również w prosty mechanizm zatrzaskowy ułatwiający montaż monitorów. 
Monitory można przesuwać wzdłuż ramienia nośnego, regulować niezależnie 
w układzie pionowym lub poziomym.
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Uchwyt zaciskowy do biurka o 
grubości biurka od 14 do 44 mm

Bardzo łatwa instalacja monitora 
w uchwycie dzięki mechanizmowi 
zatrzaskowemu

Przykręcane mocowanie do biurka 
do grubości blatu od 14 do 44 mm 
i w otworze w blacie o średnicy od 
60 do 80 mm

Ramię utrzymujące monitor o 
regulowanej wysokości od 50 
do 340 mm, regulacja poprzez 
pokrętło

Zaw. 5 przesuwnych zacisków do 
przyczepienia kabli

Monitor można obrócić o 360 ° 
praca w układzie pionowym lub 
poziomym

Cechy: 
• Do monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
• Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
• Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w układzie 

pionowym lub poziomym
• Monitor można przechylać o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół
• Ramię utrzymujące monitor o regulowanej wysokości, od 50 do 

340 mm poprzez pokrętło
• Monitory można przesuwać i mocować wzdłuż poprzecznej belki
• Uchwyt zaciskowy / przykręcany do biurka o grubości biurka od 

14 do 44 mm
• Łatwy montaż dzięki dołączonym narzędziom
• Wymiary: 780 × 445 × 190 mm (szer. × wys. × gł.)
• Unikalna 10-letnia gwarancja

Uchwyt  
do 2 monitorów zacisk biurkowy

Uchwyt  
do 2 monitorów mocowanie w otworze w blacie

 5085  23 srebrny  1 sztuka

 5086  23 srebrny  1 sztuka
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Uchwyt
do 1 monitora  
i 1 tabletu
Ten unikalny uchwyt biurkowy umożliwia jednoczesne korzystanie z monitora i 
tabletu. Łączy zalety mobilnej pracy ze stacjonarnymi stanowiskami. Dzięki 
inteligentnemu mechanizmowi zatrzaskowemu do instalacji monitora i uchwytowi 
do tabletu DURABLE możesz pracować na obu urządzeniach jednocześnie. 
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Cechy: 
Mocowanie monitora:
• Dla monitorów od 21 do 27 cali  

(53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
• Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 34 cali
• Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
• Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w układzie pionowym  

lub poziomym (tryb pionowy możliwy tylko dla monitorów o przekątnej  
do 27 cali)

• Monitor można przechylać o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół

Uchwyt do tabletu:
• Uchwyt do wszystkich tabletów w rozmiarach od 7 do 13 cali
• Tablet można przechylać i obracać o 360 °, z punktami zatrzymania co 90 °

Ogólnie:
• Ramię nośne z regulacją wysokości, od 50 do 340 mm poprzez pokrętło
• Monitory można przesuwać i mocować wzdłuż belki poprzecznej
• Uchwyt zaciskowy / przykręcany do biurka o grubości biurka od 14 do 44 mm
• Zawiera 5 przesuwnych zaczepów do zaczepienia kabli
• Łatwy montaż dzięki dołączonym narzędziom
• Wymiary: 780 × 445 × 190 mm (szer. × wys. × gł.)
• Unikalna 10-letnia gwarancja

Uchwyt  
do 1 monitora i 1 tabletu, zacisk biurkowy

 5087  23 srebrny  1 sztuka

Uchwyt  
do 1 monitora na 1 ekran i 1 tablet, montaż w otworze blatu

 5088  23 srebrny  1 sztuka

Uchwyt zaciskowy do biurka o 
grubości biurka od 14 do 44 mm

Wspornik monitora z regulacją 
wysokości ramienia od 50 do 340 – 
korzystając z pokrętła

Przykręcane mocowanie do biurka 
do grubości blatu od 14 do 44 mm 
i w otworze w blacie o średnicy od 
60 do 80 mm

Monitor można obrócić o 360 ° 
praca w układzie pionowym lub 
poziomym

„Bardzo łatwa instalacja monitora 
w uchwycie dzięki mechanizmowi 
zatrzaskowemu

Uchwyt do tabletu w rozmiarach 
od 7 do 13 cali - tablet można 
przechylać i obracać o 360 °, z 
punktami zatrzymania co 90 °
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Uchwyt ścienny
do 1 monitora
Ten model uchwytu jest idealny do miejsc pracy o ograniczonej przestrzeni. Montaż 
monitora na ścianie pozwala zaoszczędzić cenne miejsce w takich sytuacjach. Kąt i 
układ monitora ekranu można wybrać zgodnie z indywidualnymi preferencjami.
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Cechy: 
• Do monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
• Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 38 cali
• Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
• Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w układzie pionowym 

lub poziomym (kąty pochylenia zależą od wielkości monitora i są 
ograniczone ścianą)

• Łatwy montaż dzięki dołączonym narzędziom do solidnego i 
bezpiecznego montażu na ścianie

• Wymiary: 130 × 120 × 140 mm (szer. × wys. × gł.)
• Unikalna 10-letnia gwarancja

Uchwyt  
do 1 monitora mocowanie do ściany

 5089  23 srebrny  1 sztuka

Bardzo łatwa instalacja monitora 
w uchwycie dzięki mechanizmowi 
zatrzaskowemu

Łatwy montaż przy zastoso-
waniu dołączonych narzędzi do 
bezpiecznego montażu na ścianie

Monitor można obrócić o 360 ° 
praca w układzie pionowym lub 
poziomym
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Uchwyt ścienny
z ramieniem  
do jednego monitora
Uniwersalny uchwyt do monitora łączy wysoki ergonomiczny komfort z praktycznym 
montażem na ścianie. Zintegrowana sprężyna gazowa w ramieniu utrzymuje ekran 
w odpowiedniej pozycji. Ramię można zablokować za pomocą pokrętła w zależności 
od ciężaru monitora. Wysokiej jakości aluminiowe wykończenie powierzchni 
poprawia wygląd każdego miejsca pracy.
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Cechy: 
• Do monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
• Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 38 cali
• Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
• Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w układzie pionowym 

lub poziomym
• Monitor można przechylać o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół
• Ramię o regulowanej wysokości, od 20 do 130 mm
• Łatwy montaż dzięki dołączonym narzędziom do solidnego i 

bezpiecznego montażu na ścianie
• Wymiary: 290 × 350 × 120 mm (szer. × wys. × gł.)
• Unikalna 10-letnia gwarancja

Uchwyt  
z ramieniem do 1 monitora, uchwyt ścienny

 5090  23 srebrny  1 sztuka

Bardzo łatwa instalacja monitora 
w uchwycie dzięki mechanizmowi 
zatrzaskowemu

Łatwy montaż na ścianie z zasto-
sowaniem dołączonych narzędzi

Monitor można obrócić o 360 ° 
praca w układzie pionowym lub 
poziomym

Łatwe dopasowanie do wagi 
monitora poprzez pokrętło

Zaw. 3 przesuwne zaciski do 
zaczepienia kabli
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Szczegóły techniczne
Uchwyt do monitora z ramieniem
dla 1 ekranu
• Dla monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
• Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 38 cali
• Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
• Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w trybie pionowym lub 

poziomym
• Monitor można przechylać o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół
• Kąt obrotu: max. 200 ° dla przedramienia, 360 ° dla ramienia
• Ramię z regulacją wysokości, od 20 do 130 mm
• Łatwy montaż
• Wymiary: 345 × 470 × 120 mm (szer. × wys. × gł.)

 5083-23 Zacisk biurkowy
 5084-23 Zacisk do otworu w blacie

Uchwyt do monitora
na 1 ekran, uchwyt ścienny
• Dla monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
• Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 38 cali
• Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
• Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w trybie pionowym lub 

poziomym
• Monitor można przechylać o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół (kąty 

pochylenia zależą od wielkości monitora i są ograniczone ścianą)
• Łatwy montaż
• Wymiary: 130 × 120 × 140 mm (szer. × wys. × gł.)

 5089-23

Uchwyt do monitora
na 1 ekran i 1 tablet
• Dla monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
• Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 34 cali
• Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
• Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w trybie pionowym lub 

poziomym (tryb pionowy możliwy tylko dla monitorów o przekątnej do 
27 cali)

• Monitor można przechylać o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół
• Uchwyt na tablet dla wszystkich tabletów w rozmiarach od 7 do 13 cali
• Tablet można obracać o 360 °, z punktami zaczepienia o 90 °
• Ramię nośne z regulacją wysokości, od 50 do 340 mm
• Ekran i tablet można przesuwać i ustawiać wzdłuż belki poprzecznej
• Wymiary: 780 × 445 × 190 mm (szer. × wys. × gł.)

 5087-23 Zacisk biurkowy
 5088-23 Zacisk do otworu w blacie
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Uchwyt do monitora
na 2 ekrany
• Dla monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
• Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
• Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w trybie pionowym 

lub poziomym
• Monitor można przechylać o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół
• Ramię podtrzymujące monitor o regulowanej wysokości, od 50 

do 340 mm
• Monitory można przesuwać i mocować wzdłuż belki poprzecznej
• Łatwy montaż
• Wymiary: 780 × 445 × 190 mm (szer. × wys. × gł.)

 5085-23 Zacisk biurkowy
 5086-23 Zacisk do otworu w blacie

Uchwyt do monitora z ramieniem
na 1 ekran, uchwyt ścienny
• Dla monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
• Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 38 cali
• Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
• Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w trybie pionowym 

lub poziomym
• Monitor można przechylać o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół
• Ramię z regulacją wysokości, od 20 do 130 mm
• Łatwy montaż
• Wymiary: 290 × 350 × 120 mm (szer. × wys. × gł.)

 5090-23

Uchwyty do biurka
Opcje montażu
Dostępne są wszystkie uchwyty na biurko 
monitora z zaciskami biurkowymi lub 
śrubami mocującymi.

Zacisk biurkowy do biur o 
grubości od 14 do 44 mm

Przykręcane mocowanie do 
biurka do grubości blatu od 
14 do 44 mm i w otworze w 
blacie o średnicy od 60 do 
80 mm
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UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
durable-uk.com

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@durable.be ·durable.be

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул. 2-я Магистральная, д. 14Г, стр. 1, бизнес-центр МЕЛА
Т/Ф +7 (0)495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com 

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@durable.de · durable.eu

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
durable@durable.nl · durable.nl

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
bok@durable.pl · durable.pl

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se
durable.se

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@durable.de · durable.de
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