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Wymagania dotyczące indywidualnego miejsca pracy uległy znacznym  
zmianom. Mając na uwadze, że jeszcze kilka lat temu koncentrowano się  
na funkcjonalnym i technicznie doskonałym sprzęcie, obecnie zdrowie,  
ergonomia i dobrze przemyślane środowisko pracy odgrywają główną rolę.

Durable proponuje szereg produktów i rozwiązań, które uwzględniają oba 
aspekty: nowoczesne podejście, takie jak digitalizacja „czystego“ biurka  
i pracy mobilnej, ale także wymagania związane z ergonomia.

Durable ma ponad 100-letnie doświadczenie w prezentacji i organizacji, które 
są wykorzystywane na całym świecie w wielu profesjonalnych dziedzinach. 
W procesie produkcji średniej wielkości rodzinna firma zwraca uwagę na 
priorytet regionalnych dostawców i partnerów oraz wykorzystanie surowców 
wtórnych.

Wymagania dotyczące  
ergonomicznego miejsca 
pracy

Zawartość
 Oświetlenie podłogowe
 Oświetlenie stołowe
 Uchwyty do monitorów
 TABLET HOLDER
 Organizacja kabli
 Meble biurowe

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.
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 VITAWORK®

Najlepsze 
oświetlenie
w miejscu 
pracy

Wysokość do sufitu 
> 2 m

Równomierne oświetlenie pomieszczeń o różnej wielkości.
VITAWORK® jest dostępny w wersjach z trzema różnymi 
natężeniami światła, które mogą oświetlić pomieszczenia 
o różnej wielkości. Temperatura barwowa 4 000 K przy 
współczynniku oddawania barw CRI> 80 zapewnia optymalne 
oświetlenie do pracy. Połączenie oświetlenia bezpośredniego 
i pośredniego stwarza wrażenie naturalnego światła i zapewnia 
wyjątkowo równomierne oświetlenie.

Nowoczesne diody LED zapewniają symetryczną lub 
asymetryczną dystrybucję światła za pośrednictwem panelu 
świetlnego. VITAWORK® nadaje się do całkowitego oświetlenia 
większych i bardziej przestronnych biur - w zależności od 
zastosowania spełnia również wymagania normy EN 12461-1 
zgodnie z niemiecką normą ASR. Opracowując serię, szczególny 
nacisk położyliśmy na energooszczędność (ok. 135 lm / W).

Ofertę uzupełnia wariant z biologicznie skutecznym 
oświetleniem (2 700 - 6 500 K).

New Work solutions
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Oświetlenie skierowane w dół i w górę 
można regulować niezależnie od siebie, aby 
dopasować warunki do indywidualnych potrzeb
LUCTRA® VITAWORK®

• Bezpośrednia / pośrednia dystrybucja 
światła zapewnia naturalne wrażenie i 
równomierne oświetlenie

• Oświetlenie poszczególnych obszarów do 
różnych zadań w jednym urządzeniu

• 7 000 lumenów: otwarta przestrzeń
• 12 000 lumenów: biura z pojedynczymi 

i podwójnymi stanowiskami pracy (ok. 16 m²)
• 17 000 lumenów: duże pokoje, odsłonięty beton
• sufity, specjalne wymagania
• Idealny do stołów z regulacją wysokości
• Automatyczne sterowanie za pomocą czujników 

natężenia światła i obecności w celu obniżenia 
kosztów energii 

Działanie i czujniki
Sercem wszystkich lamp LUCTRA® jest 
opatentowany system elektroniczny VITACORE®, 
który zapewnia najlepszą jakość światła, a jego 
obsługa jest bardzo intuicyjna. VITAWORK®

wyposażony został w  dyskretny panel dotykowy. 
Oprócz funkcji włączania / wyłączania możliwa 
jest płynna regulacja zarówno oświetlenia 
górnego, jak i dolnego.

W razie potrzeby lampa podłogowa sterowana 
jest rónież za pomocą czujnika obecności 
lub natężenia światła, którezmniejszają 
koszty energii. 

4.000 K / 
HCL

Strumień
świetlny

Pośredni
~ 5.000 lm
~ 10.000 lm
~ 15.000 lm

Bezpośredni
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm

Całkowity
~ 7.000 lm
~ 12.000 lm
~ 17.000 lm

MADE IN
GERMANY

DURABLE.EU
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LUCTRA® TABLE i TABLE PRO 
zapewniają najwyższej jakości 
oświetlenie w każdym miejscu.

Lampy te zapewniają zarówno 
doskonały design, jak i wpływ 
światło efektywne biologicznie, 
które można dopasować do 
indywidualnych potrzeb.
Wzór lamp stołowych został celowoutrzymany 
w ponadczasowym i minimalistycznym stylu, 
tak aby wszystkiejego warianty pasowały do 
większszości pomieszczeń i różnych stylów 
projektowania wnętrz. Lampy TABLE i TABLE 
PRO są dostępne w wersji okrągłej (RADIAL) lub 
prostokatnej (LINEAR) i są dostępne w różnych 
kolorach - czarnym, białym i srebrnym.

Jeśli szukasz idealnego oświetlenia na swoim 
biurku, możesz wybrać pomiędzy lampą TABLE 
a TABLE PRO. Różnice techniczne można znaleźć 
na naszej stronie internetowej luctra.eu.

 LAMPY STOŁOWE
dla komfortu wizualnego

New Work solutions
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Innowacyjne sterowanie
Modele LUCTRA® są wyposażone w najnowszą 
technologię LED i oferują światło o doskonałej 
jakości. Ustawienie barwy i intensywności 
dokonuje się w łatwy, intuicyjny sposób.

Wystarczy dotknąć panelu dotykowego, aby 
dostosować światło do własnych potrzeb. 
Sterowanie za pomocą aplikacji jest szczegól-
nie wygodne, ponieważ umożliwia stworzenie 
optymalnej 24-godzinnej krzywej oświetlenia, 
automatyzując zmianę światła w ciągu dnia bez 
konieczności ręcznej ingerencji.

Koncentracja na człowieku
Każdy człowiek ma własny osobisty rytm 
biologiczny, sterowany głównie przez naturalne 
światło dzienne. Dzięki najnowocześniejszej 
technologii LED, LUCTRA® jest w stanie 
symulować naturalne światło dzienne, a tym 
samym zapewnić zrównoważony rytm dnia i nocy.

MADE IN
GERMANY

DURABLE.EU

Nazwa Tworzywo  Nr koloru/kolor  Nr art. 

LUCTRA® TABLE PRO
LUCTRA® TABLE

02 | Regulowana temperatura   
   barwowa w zakresie od 2 700  
   do 6 500 K

01 | Samoblokujące 
   się przeguby

03 |  Funkcja ładowania przez złącze 
USB dla smartfonów i tabletów

06 |   Dostosowanie temperatury 
barwowej do osobistego 
rytmu dnia za pomocą

   Aplikacja VITACORE®

05 |  Zarządzanie temperaturą 
zapewniające długą 
żywotność diod LED 
powyżej 50 000 godzin

04 |  Diody LED CREE o barwie 
białej ciepłej i białej zimnej, 
wysokie natężenie oświetle-
nia o wartości 1000 luksów 
nad blatem biurka, precyzyj-
ne odcienie barwy światła

TABLE PRO Linear 01 czarny/ 02 biały / 23 srebrny 9215
TABLE PRO Radial 01 czarny/ 02 biały / 23 srebrny 9216
TABLE Linear 01 czarny/ 02 biały / 23 srebrny 9201
TABLE Radial 01 czarny/ 02 biały / 23 srebrny 9202
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Welcome Desk / Access Control

 Wszystkie nasze innowacyjne modele do montażu monitorów są wykonane z nadającego się do 
recyklingu wysokiej jakości aluminium i tworzyw sztucznych. Przy projektowaniu opakowania 
kierowaliśmy się dodatkowo zrównoważonym rozwojem. W 100 procentach wykorzystujemy 
nieprzetworzony karton, bez zastosowania styropianu. Ponadczasowe wzornictwo uchwytów do mo-
nitorów pasuje do każdego nowoczesnego środowiska pracy. Takie rozwiązanie dzięki wielu opcjom 
ustawienia umożliwia lepsze wykorzystanie powierzchni biurka. Uchwyty zostały tak zaprojektowa-
ne, aby ich instalacja była dziecinnie prosta. Dzięki standardowi uchwytu VESA i mechanizmowi z 
zatrzaskiem, wystarczy tylko jedna osoba do zamontowania monitora. 

 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 

Uchwyty do monitorów
 Uniwersalność. Stabilność. 
Wysoka jakość. 

MADE IN
GERMANY

DURABLE.EU

10 YEAR
GUARANTEE

DURABLE.DE

Dostępne w wersjach na 1 lub 2 monitory a także jako 
wariant na 1 monitor i 1 tablet. Różne metody montażu.

New Work solutions
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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 

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.

Dostępne w wersjach na 1 lub 2 monitory a także jako 
wariant na 1 monitor i 1 tablet. Różne metody montażu.

 UCHWYT DO DWÓCH MONITORÓW, Z ZACISKIEM BIURKOWYM 
• Regulowany uchwyt stołowy do 2 monitorów
• Indywidualnie regulowana wysokość, nachylenie i położenie ekranów
• Bardzo łatwy montaż ekranu poprzez zatrzaśnięcie go w uchwycie
• Beznarzędziowa regulacja wysokości, 50 - 340 mm
• System zabezpieczeń chroni monitory przed ześlizgnięciem podczas regulacji wysokości
• W zestawie 5 zacisków do mocowania kabli
• Mocowanie za pomocą zacisku stołowego
• Wymiary: 780 × 445 × 190 mm (S × W × G) 

5085 23 srebrny
1 szt.

 UCHWYT 
DO DWÓCH MONITORÓW

 Trwały aluminiowy pionowy profil w połączeniu z poziomym ramie-
niem nośnym jest idealnym rozwiązaniem dla stanowisk pracy 
z dwoma monitorami. Innowacyjny system bezpieczeństwa zapew-
nia, że ramię nośne nie przesuwa się podczas regulacji wysokości. 
Ta wersja uchwytu wyposażona została również w prosty mecha-
nizm zatrzaskowy ułatwiający montaż monitorów. Monitory można 
przesuwać wzdłuż ramienia nośnego, regulować niezależnie 
w układzie pionowym lub poziomym. 

 Zaw. 5 przesuwnych zacisków 
do przyczepienia kabli 

 Ramię utrzymujące monitor o 
regulowanej wysokości od 50 
do 340 mm, regulacja poprzez 
pokrętło 
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 TABLET HOLDER 
•  Do wszystkich formatów tabletów o rozmiarach 7“-13“
• Symetryczne otwieranie uchwytu
• Łatwe wkładanie i wyjmowanie tabletu
• Obrót 360°, pionowo i poziomo – z punktami przystankowymi co 90°
• Zabezpieczenie przed kradzieżą oraz skuteczne zabezpieczenie przed bocznym wyciągnięciem tabletu 
• Wyprowadzenie kabla: otwór w uchwycie do łatwego podłączenia tabletu do ładowarki 

 TABLET HOLDER WALL ARM 
• Solidny uchwyt do tabletu z ruchomym ramieniem
• Bezpieczny i płaski montaż na ścianie
• Uniwersalny i elastyczny
• Wygodne korzystanie z tabletu dzięki możliwości 

indywidualnego ustawienia uchwytu
• Kąt pochylenia uchwytu: -6° do +46°, zakres 

obrotu: 170 ° 
• Promień ramienia: 365 mm; zakres obrotu: 180 °
• Wymiary: 95 x 225 x 170 mm (S x W x G) 

8934 23 srebrny
1 szt.

UCHWYTY DO TABLETU

New Work solutions
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 TABLET HOLDER TABLE 
• Uchwyt do tabletu z podstawą stołową
• Wykonany z aluminium, blachy stalowej i ABS 
• Z regulacją kąta nachylenia od 0° do 88° 
• Z antypoślizgową podstawą
• Zabezpieczenie przed kradzieżą poprzez przewód 

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

8930 23 srebrny
1 szt.

 TABLET HOLDER WALL 
• Solidny uchwyt ścienny do tabletu
• Bezpieczny i płaski montaż na ścianie
• Uniwersalny i elastyczny
• Łatwy montaż
• Wymiary: 85 × 50 × 180 mm (S × W × G) 

8933 23 srebrny
1 szt.

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.

MADE IN
GERMANY

DURABLE.EU
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•  Funkcjonalne, wysokiej jakości rozwiązania na 
porządkowanie i organizację kabli 

• Różnorodność opcji zastosowania, do listew 
zasilających, kabli sieciowych i kabli USB

• Wiele możliwości wykorzystania i duża elastyczność łączenia kabli
• Proste i łatwe w użyciu
• Indywidualne i różnorodne rozwiązania 

 CAVOLINE®

Organizacja kabli

MADE IN
GERMANY

DURABLE.EU

New Work solutions
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 CAVOLINE® BOX S 
• Do przechowywania kabli oraz listwy zasilającej 

na 3 gniazda 
• Wymiary: 246 × 128 × 116 mm (szer. × wys. × gł.) 

5035 10 szary, 37 grafitowy
1 sztuka

 CAVOLINE® BOX L 
• Do przechowywania kabli oraz listwy zasilającej 

na 5 gniazd 
• Wymiary: 406 × 139 × 156 mm (szer. × wys. × gł.) 

5030 10 szary, 37 grafitowy
1 sztuka

 CAVOLINE® BOX S 
• Elegancki i ekskluzywny pojemnik na kable 
• Dwa otwory na przewody są łatwe w obsłudze 

i zapewniają idealny obieg powietrza 
• Pokrywa z praktycznym okrągłym otworem 

na kabel do ładowania telefonu komórkowego 
• Z wysokiej jakości trudnopalnego tworzywa 

sztucznego 
• Duże antypoślizgowe gumowe stopki  

 CAVOLINE® CLIP MIX 
• Samoprzylepne klipsy na na kabel USB, różne 

rodzaje 
• Wykonane z miękkiego tworzywa sztucznego 
• Do mocowania na gładkich i czystych powierz-

chniach
• Idealny do kabli od ładowarek telefonów komórko-

wych oraz do kabli USB o średnicy do 5 mm 
• W zestawie: 2x klips na 1 kabel, 2x klips na 2 kab-

le, 2x klips na 3 kable i 1x klips na 4 kable 
5041 10 szary, 37 grafitowy
7 sztuk w opakowaniu

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.
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Szafki biurowe
QUADRO®

•  Szafka biurowa wielofunkcyjna o nowoczesnej stylistyce
• Wysoka wytrzymałość i odporność na wodę dzięki zastosowaniu płyty o wysokiej gęstości
• Idealna do pomieszczeń biurowych i konferencyjnych, usługowych lub komunikacyjnych
• Dwa otwory na kable umożliwiają łatwe korzystanie z urządzeń elektronicznych
• Delikatne domykanie drzwiczek
• 4 kółka, w tym 2 z hamulcami
• Dostawa: złożone na płasko 

 QUADRO® MULTI TROLLEY BASIC 
SZAFKA BIUROWA 
• Otwarta szafka 1 regulowana półka 
• Wymiary: 450 × 1000 × 450 mmm 

(szer. × wys. × głęb.) 
3132 06 niebieski, 29 jasnobrązowy
1 sztuka

 SZAFKA BIUROWA QUADRO® MULTI 
TROLLEY ADVANCED 
• Z drzwiami
• 1 regulowana półka
• 2 uchwyty ułatwiające użytkowanie
• Wymiary: 

450 × 1000 × 450 mmm (szer. × wys. × głęb.)
• Wymiary z uchwytami: 

530 × 1000 × 450 mm (szer. × wys. × gł.) 
3131 04 żółty, 29 jasnobrązowy
1 sztuka

New Work solutions



15→ Weitere Produkte und Informationen auf durable.de



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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