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A munkahelyi körülmények és terek jelentős változáson mentek keresztül az 
elmúlt időben. Néhány évvel ezelőtt még a technológia és a funkcionalitás volt 
a központban, napjainkban a hangsúly egyre inkább az egészségre, jólétre és 
az ergonómiára helyeződik át. 

A DURABLE számos terméket és megoldást kínál, melyek támogatják a 
modern megközelítéseket, mint a digitalizálás, a clean desk, mobil munka, 
miközben figyelmet fordít az ergonómiára is.

A DURABLE több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik a munkahelyi 
megoldások és szervezeti koncepciók területén, amelyeket világszerte széles 
körben alkalmaznak különböző szakterületeken is. A gyártás során a családi 
kézben lévő közepes méretű vállalkozás kiemelt figyelmet szentel a regionális 
beszállítókra, partnerekre és újrahasznosítható anyagokra

Elvárások az ergonómikus 
munkakörnyezettel 
szemben

Tartalom jegyzék
 LUCTRA® VITAWORK
 LUCTRA® asztali lámpák
 Monitortartó konzolok
 Tablettartó
 CAVOLINE - kábel rendszerezés
 QUADRO® - Multifunkcionális szekrények

Látogasson el a durable.hu weboldalra a teljes választék megtekintéséhez
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 VITAWORK®
 A legkedvezőbb 
fényviszonyok a 
munkahelyekre.

Belmagasság
> 2 m

Egyenletes fény a különböző méretű helyiség megvilágításához.
A VITAWORK® három különböző fényerősséggel rendelhető, 
melyek különböző méretű helyiségek világítására alkalmasak. 
A 4.000 K színhőmérséklet, és a CRI>80-as színvisszaadási index, 
optimális fényt biztosít a munkához. A közvetlen és közvetett fény 
használata nemcsak megvilágítja a teret, hanem a természetes 
fény érzetét is kelti. 

A csúcstechonológiájú LEDekkel felszerelt panel a fényt szimmet-
rikusan és aszimmetrikusan is képes elosztani. A VITAWORK®

alkalmas nagyobb terek, tágas irodák teljes bevilágítására - 
felhasználástól függően. Megfelel az EN 12461-1 szabvány 
által előírt követelményeknek és kompatibilis a német ASR-rel. 
A termék fejlesztésénél különös hangsúlyt fektettünk az 
energiahatékonyságra (kb. 135 lm/W)

A biológiailag hatékony fénnyel rendelkező típus (2.700 – 6.500 K) 
teszi teljessé a választékot.

New Work Megoldások
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A közvetett és a közvetlen fény ereje külön 
beállítható az Ön egyedi igényeihez.
LUCTRA® VITAWORK®

• A közvetlen és közvetett fény egyedi beállításának 
lehetőségével minden jól látható

• Közvetlen/közvetett világítás biztosítja a  
természtesnek ható fényt

• Egyedi területek és különböző feladatok 
megvilágítása ugyanazon design nyelv szerint
7.000 lumen: nyitott terek (open space) 
12.000 lumen: irodák egy vagy két 
munkaállomással (kb. 16 m²)
17.000 lumen: nagy szobák, álmennyezet  
esetén vagy különleges igények számára

• Ideális állítható magasságú asztalokhoz
• A fényerősség- és a jelenléti szenzor 

automatikus szabályozást tesz lehetővé

MŰKÖDÉS ÉS SZENZOROK
Minden LUCTRA® lámpa lelke a szabadalommal 
védett VITACORE® elektronikus rendszer. Ez 
teszi lehetővé, hogy az egyszerű kezelés mellett 
a legjobb minőségű fényt biztosítsuk a felhasz-
nálóknak.

A VITAWORK® diszkrét érintő panel segítségével 
működtethető. A ki/be kapcsoló funkción kívül, 
fokozatokban állítható a direkt és az indirekt 
fény is. Ha Ön úgy kívánja, akkor az állólámpa 
irányítható a fényerősség szenzor és a jelenlétet 
figyelő szenzor segítségével is.

4.000 K / 
HCL

Fényerősség Közvetett
~ 5.000 lm
~ 10.000 lm
~ 15.000 lm

Közvetlen
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm

Teljes
~ 7.000 lm
~ 12.000 lm
~ 17.000 lm

MADE IN
GERMANY

DURABLE.EU
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A LUCTRA® TABLE ÉS TABLE 
PRO ideális fényviszonyokat 
teremt bárhová helyezi is a 
lámpát. 

A lámpák nem csupán a design-
megoldásaikkal hívják fel 
magukra a figyelmet, hanem 
az egyéni igényekhez igazodó 
fényviszonyonyaiknak 
köszönhetően ideális 
közérzetet teremtenek.
Az asztali lámpákat szándékosan visszafogott 
és időtálló kialakításban tervezték meg, annak 
érdekében, hogy változatos belsőépítészeti 
stílusokhoz is alkalmasak legyenek. A TABLE 
és TABLE PRO lámpák kerek (RADIAL) vagy 
szögletes (LINEAR) lámpafej kialakítással és 
többféle színben – fekete – fehér és alumínium 
- kaphatók.

Ha tökéletes fényviszonyokat szeretne íróaszta-
lán válasszon a TABLE és TABLE PRO modellek 
közül. A technikai eltéréseket megtalálja a 
luctra.eu weboldalon.

ASZTALI LÁMPÁK
a vizuális kényelemért

New Work Megoldások
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Termék Design Színkód Cikkszám

LUCTRA® TABLE PRO
LUCTRA® TABLE

Egyszerűen használható
A LUCTRA® modellek a legmodernebb LED 
technológiával készülnek és tökéletes fényviszo-
nyokat teremtenek. Az érintőpanel segítségével 
egyszerűen, saját igényei szerint állíthatja be 
a fény színhőmérsékletét és intenzitását.

A lámpát egy alkalmazás segítségével is 
kényelmesen irányíthatja, amivel kialakíthatja 
saját 24 órás fényszükségleti görbéjét. Ezután 
az alkalmazás gondoskodik a fény automatikus 
szabályozásáról Ön helyett.

KÖZÉPPONTBAN AZ EMBER
Minden embernek saját napi ritmusa van, melyet 
elsősorban a természetes napfény befolyásol.

A csúcsminőségű LED technológiának köszönhe-
tően a LUCTRA® lámpák képesek szimulálni 
a természetes nap fényét, így biztosítják a 
kiegyensúlyozott napi ritmust.

02 |  A színhőmérséklet 
2.700 - 6.500 Kelvin 
között állítható

01 |  Önbeálló csuklópántok

03 |  USB töltési lehetőség is rendelkezésre 
áll az okostelefonok és tabletek számára

06 |   A VITACORE® alkalmazás 
segítségével a színhőmér-
séklet személyre szabható

05 |  Tökéletes hőelvezetés 
szavatolja a LED-ek 
hosszú élettartamát, ami 
több mint 50.000 óra

04 |  Hideg és melegfényű 
LEDek, magas 1.000 LUX 
fényerősség az asztalon, 
magas színvisszaadási 
index

TABLE PRO Linear 01 fekete / 02 fehér / 23 ezüst 9215
TABLE PRO Radial 01 fekete / 02 fehér / 23 ezüst 9216
TABLE Linear 01 fekete / 02 fehér / 23 ezüst 9201
TABLE Radial 01 fekete / 02 fehér / 23 ezüst 9202

MADE IN
GERMANY

DURABLE.EU
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Welcome Desk / Access Control

Minden innovatív monitortartó modellünk kiváló minőségű, újrahasznosítható alumíniumból 
és műanyagból készült. A kifinomult csomagoláshoz 100%-ban kezeletlen kartont használtunk, 
hungarocell nélkül, szem előtt tartva a fenntarthatóságot ...

A monitortartó időtálló kialakítása minden modern asztali környezetbe beleolvad, miközben helyet 
takarít meg az asztalon, különböző rögzítési lehetőségeinek köszönhetően. A monitortartó fels-
zerelése rendkívül egyszerű, köszönhetően a szabványos VESA szerelvényeknek és egy okos klikk 
mechanizmusnak. Így a monitortartó telepítse során csak egy személyre van szükség.

A legfontosabbak:
• Rendkívül sokoldalúan és egyszerűen beállítható
• A monitort egyszerűen a klikk mechanizmus segítségével 

helyezhetjük a helyére
• Biztonságos és rendezett kábelelvezetés praktikus kábelcsipeszekkel
• Hosszú élettartam a kiváló minőségű alumíniumnak és a prémium 

műanyagoknak köszönhetően
• A szerelési rendszer szabadalmaztatás alatt áll
• Németországban készült a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelően
• 10 év garancia

Monitortartó konzolok
Rugalmas. Stabil.
Magas minőség. Tartósság. 

MADE IN
GERMANY

DURABLE.EU

10 YEAR
GUARANTEE

DURABLE.DE

Elérhető 1 vagy 2 monitor számára, vagy monitor és táblagép kombinációjában. Különböző rögzítési lehetőségek.

New Work Megoldások
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A legfontosabbak:
• Rendkívül sokoldalúan és egyszerűen beállítható
• A monitort egyszerűen a klikk mechanizmus segítségével 

helyezhetjük a helyére
• Biztonságos és rendezett kábelelvezetés praktikus kábelcsipeszekkel
• Hosszú élettartam a kiváló minőségű alumíniumnak és a prémium 

műanyagoknak köszönhetően
• A szerelési rendszer szabadalmaztatás alatt áll
• Németországban készült a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelően
• 10 év garancia

Látogasson el a durable.hu weboldalra a teljes választék megtekintéséhez

Elérhető 1 vagy 2 monitor számára, vagy monitor és táblagép kombinációjában. Különböző rögzítési lehetőségek.

 MONITORTARTÓ 2 KÉPERNYŐHÖZ, ASZTALI SZORÍTÓVAL
• Állítható asztali tartó 2 képernyőhöz
• A monitorok magassága, dőlése és elhelyezése egyedileg állítható
• A monitor rögzítése egyszerűen a tartóba történő bepattintással megoldható
• Szerszám nélküli magasságállítás, 50 - 340 mm
• A biztonsági rendszer megvédi a monitorokat a a magasság beállítása 

során attól, hogy lecsússzanak
• Tartalmazza 5 egyedileg rögzíthető kábelcsipeszt a rendezett kábelkezeléshez
• Asztali szorítóval rögzíthető
• Méretek: 780 × 445 × 190 mm (szélesség × magasság × mélység)

5085 23 ezüst
1 darab

 MONITORTARTÓ
két képernyőhöz

A masszív alumínium szerkezet egy vízszintes tartó karral kombi-
nálva, ideális megoldás két képernyő elhelyezésére a munka-
asztalon. Az innovatív biztonsági rendszer gondoskodik róla, hogy 
a támaszkar ne csússzon le, miközben beállítja a magasságot. Ez a 
verzió is egyszerű klikk mechanizmussal rendelkezik a monitorok 
telepítéséhez. Az képernyők a támasztókar mentén mozgathatók, 
külön-külön és egymástól függetlenül, álló vagy fekvő helyzetbe 
forgathatók.

5 csúsztatható kábelrögzítőt 
tartalmaz a megfelelő 
kábelerrendezéshez.

Állítható magasságú monitor-
tartó kar, 50-től 340 mm-ig. 
Egyszerűen fordítsa el a 
rögzítést
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TABLET TARTÓ
• 7“-13“ között bármilyen méretű tablethez használható 
• 360°-ban körbefordítható, minden 90°-nál rögzül 
• Állítható olvasási szög 
• Kivágás a töltőkábel számára, így a tablet használat közben is tölthető 
• Lopás elleni védelemmel 
• Stílusos alumínium kivitel

 TABLET HOLDER WALL ARM 
• Vékony fali tartó flexibilis karral 
• Karátmérő: 365 mm, forgatási szög: 180° 
• A képernyő -6° to +46° között állítható, 

170°-ban forgatható 
• Falra szerelhető. Tartalmazza a 

szükséges rögzítéseket 
• Könnyen szerelhető 
• Méret: 95 x 225 x 170 mm (Sz x M x M)

8934 23 ezüst
1 db

New Work Megoldások
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 TABLET HOLDER TABLE 
• Asztali tablet tartó 
• Alumíniumból, acélból és magas 

minőségű műanyagból készült 
• Állítható olvasási szög: 0°- 88° 
• Csúszásmentes talp 
• Lopás elleni védelem számára 

kialakított kábelnyílás 
• Méret: 155 x 242 x 183 mm (Sz x M x M)

8930 23 ezüst
1 db

 TABLET HOLDER WALL 
• Vékony fali tartó tablettek számára 
• Falra szerelhető. Tartalmazza a szükséges 

rögzítéseket 
• Univerzális és rugalmas 
• Könnyen szerelhető 
• Méret: 85 x 50 x 180 mm (Sz x M x M)

8933 23 ezüst
1 db

Látogasson el a durable.hu weboldalra a teljes választék megtekintéséhez

MADE IN
GERMANY

DURABLE.EU
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• Magas minőségű és funkcionális kábelkezelő rendszer
• Különféle lehetőségek hosszabbítók és USB kábelek számára
• Széleskörően alkalmazható
• Egyszerű és kényelmes a használata

 CAVOLINE®

kábelrendező

MADE IN
GERMANY

DURABLE.EU

New Work Megoldások
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 CAVOLINE® BOX S  KÁBELRENDEZŐ
• Kábelek és egy kisméretű csatlakozóaljzat tárolására
• Méretek: 246 × 128 × 116 mm 

(szélesség × magasság × mélység)
5035 10 szürke, 37 grafit
1 darab

 CAVOLINE® BOX L KÁBELRENDEZŐ
• Kábelek és 5 részes csatlakozóaljzat tárolásához
• Méretek: 406 × 139 × 156 mm 

(szélesség × magasság × mélység)

5030 10 szürke, 37 grafit
1 darab 

 CAVOLINE® BOX  KÁBELRENDEZŐ
• CAVOLINE® kábelrendező
• Elegáns és exkluzív kábeldoboz
• Kétoldalas kábelkimeneti nyílások a könnyű hasz-

nálat és a megfelelő levegőáramlás érdekében
• Kényelmes, kerek fedélnyílás a mobiltelefontöltő 

kábelek számára
• Kiváló minőségű tűzálló műanyag
• Nagy csúszásmentes talp

 CAVOLINE® CLIP MIX 
• Öntapadó kábelklippek 1, 2, 3 és 4 kábelhez
• Puha műanyagból készült
• Sima és tiszta felületekhez való rögzítéshez
• Ideális telefon- és USB-kábelekhez 5 mm átmérőig
• Tartalom: 2 db 1 kábeles, 2 db 2 kábeles,
• 2 db 3 kábeles, 1 db 4 kábeles

5041 10 szürke, 37 grafit
7 db / csomag

Látogasson el a durable.hu weboldalra a teljes választék megtekintéséhez
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 QUADRO®

Multifunkcionális 
szekrény

• Multifunkciós kocsi modern kivitelben
•  Erős és vízálló a nagy sűrűségű farostlemeznek köszönhetően
•  Ideális irodákba és konferenciatermekbe
•  A 2 kábelfurat lehetővé teszi az elektromos berendezések egyszerű használatát
• Könnyen, halkan záródó fiókkal és ajtóval
• 4 görgővel, melyből 2 fékkel ellátott
• Szállítás: lapra szerelve

QUADRO® MULTIFUNKCIONÁLIS 
SZEKRÉNY BASIC 
• Nyitott tároló
• 1 állítható polc
• Méretek: 450 × 1000 × 450 mm 

(szélesség × magasság × mélység)
3132 06 kék, 29 világos barna
1 db

QUADRO® MULTIFUNKCIONÁLIS 
SZEKRÉNY ADVANCED
•  Ajtóval
• 1 állítható polc
• 2 fogantyú a kényelmes kezelés érdekében
• Méret: 450 × 1000 × 450 mmm 

(szélesség × magasság × mélység)
• Teljes méret: 530 × 1000 × 450 mm 

(szélesség × magasság × mélység)
3131 04 sárga, 29 világos barna
1 db

New Work Megoldások
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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, оф. 214
Т +7 495 601 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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