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Nároky na vlastní pracovní prostředí se značně změnily. Zatímco ještě  
před několika lety se pozornost soustředila na funkční a technicky dokonalé  
vybavení, dnes hraje hlavní roli zdraví, pohodlí a ergonomicky dobře  
promyšlené pracovní prostředí.

DURABLE nabízí řadu produktů a konceptů, které zohledňují řešení, jak s  
ohledem na moderní přístupy, jako je digitalizace, čistý stůl a mobilní práce, 
tak i ergonomické aspekty.

Společnost DURABLE má více jak 100 let zkušeností v oblasti profesionálních 
prezentačních a organizačních řešení, která se celosvětově používají v široké 
škále různých oborů. Jako rodinná středně velká společnost, zaměřujeme 
svoji pozornost např. ve výrobě na používání recyklovatelných materiálů a na 
spolupráci s regionálními dodavateli a partnery.

Požadavky na ergonomické 
pracovní prostředí

Obsah
 Podlahové lampy
 Stolní lampy
 Držáky monitoru
 Držáky tabletu
 Kabelový management
 Multifunkční vozík

Více informací na luctra.eu



Information and Presentation / Magnetic frames

 4

 VITAWORK®

 Nejlepší světlo 
do kanceláře

Světlá výška > 
2 metry

Rovnoměrné světlo pro jakoukoli velikost místnosti.
VITAWORK® je k dispozici ve třech variantách s různými světelnými 
toky v závislosti na velikosti místnosti. Teplota chromatičnosti 
4000 Kelvinů poskytuje optimální pracovní světlo s reprodukcí ba-
rev CRI> 80. Kombinace přímého a nepřímého osvětlení 
zajišťuje přirozený světelný dojem.

Nejmodernější LED diody zajišťují buď asymetrické nebo 
symetrické rozložení světla prostřednictvím světelného panelu. 
VITAWORK® je vhodný pro úplné osvětlení větších a prostornějších 
kanceláří. V závislosti na aplikaci splňuje požadavky normy EN 
12461-1 a německé ASR. Při vývoji byl kladen zvláštní důraz 
na energetickou účinnost (přibližně 135 lm / W). 

Sortiment doplňuje varianta biologicky účinného osvětlení 
(2 700 - 6 500 K).

Nová řešení pracovního prostředí
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Přímé a nepřímé světlo můžete nastavit samostatně 
podle svých individuálních potřeb
LUCTRA® VITAWORK®

• Přímá / nepřímá distribuce světla pro přirozený 
světelný dojem a rovnoměrné osvětlení

• Osvětlení jednotlivých oblastí a různých
řešení v jednom designu
  7 000 lumenů: otevřený prostor (Open Space)
12 000 lumenů: kanceláře s jedním či 
    dvěma stoly (cca 16 m2)
17 000 lumenů: velké místnosti, stropy ze 
    surového betonu, zvláštní požadavky

• Ideální pro výškově nastavitelné stoly
• Automatické ovládání pomocí intenzity světla a 

snímačů přítomnosti šetří náklady na energii

Ovládání a senzorika

Srdcem všech světel LUCTRA® je
patentovaná elektronika VITACORE®. 
Ta poskytuje nejlepší kvalitu světla a dá se 
snadno ovládat. VITAWORK® je vybaven 
příjemně uspořádaným dotykovým panelem. 
Kromě funkce zapínání a vypínání se může 
přímé i nepřímé světlo plynule regulovat.

Na vyžádání je navíc k dispozici stojací lampa, 
řízená snímačem přítomnosti a intenzity světla, 
což šetří náklady na energii.

4.000 K / 
HCL

Světelný tok Nepřímý
~ 5.000 lm
~ 10.000 lm
~ 15.000 lm

Přímý
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm

Celkový
~ 7.000 lm
~ 12.000 lm
~ 17.000 lm

VYROBENO V 
EU

DURABLE.EU
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LUCTRA®TABLE a TABLE PRO 
poskytují tu nejlepší kvalitu 
světla, ať už je umístíte kamkoli. 

Do prostoru vnesou nejen 
vynikající design, ale poskytují i 
biologicky účinné osvětlení, kte-
ré se přizpůsobí osobní potřebě 
každého člověka.
Design stolních lamp je vědomě nadčasový 
a diskrétní, aby se hodil pro všechny varianty 
různých řešení místností a stylů vybavení. 
Lampy TABLE a TABLE PRO jsou dostupné 
buď s oválnou (RADIAL) nebo obdelníkovou 
(LINEAR) hlavicí a ve třech barevných 
variantách - černá, bílá a stříbrná.  

Každý, kdo hledá dokonalé světlo pro psací 
stůl, si může vybrat mezi TABLE a TABLE PRO. 
Technické rozdíly naleznete na našich webových 
stránkách luctra.eu.

 STOLNÍ SVÍTIDLA
 pro vizuální pohodlí

Nová řešení pracovního prostředí
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Inovativní ovládání
LUCTRA® využívá nejnovější LED technologii, 
která poskytuje vynikající kvalitu světla. 
Barva světla a jas se dají nastavovat 
jednoduše a intuitivně.

Dotykový panel umožňuje jednoduché 
nastavení světla podle individuálních potřeb. 
Velice praktické je ovládání pomocí mobilní 
aplikace. S její pomocí lze vytvořit optimální 
24hodinový světelný profil, kdy se světlo lampy 
samostatně mění.

Důraz je kladen na člověka
Každý má svůj vlastní denní rytmus, který je do 
značné míry řízen přirozeným denním světlem. 
Díky nejnovější LED technologii a ovládání,
dokáže LUCTRA® simulovat přirozený průběh 
denního světla a zajistit tak vyvážený rytmus 
den a noc.

VYROBENO V 
EU

DURABLE.EU

LUCTRA® TABLE PRO
LUCTRA® TABLE

02 |  Nastavitelná 
teplota barev od 
2 700 do 6 500 Kelvinů

01 |  Samosvorné 
   klouby

03 | Funkce nabíjení USB pro   
   chytré telefony a tablety

06 |   Úprava teploty barev podle 
denního rytmu pomocí 
aplikace VITACORE®App. 

05 |  Řízení teploty pro dlouhou 
životnost LED diod více než 
50 000 hodin

04 |  Teplé a studené bílé 
LED diody, vysoká úroveň 
osvětlení 1000 luxů na 
povrchu stolu, vysoká       
věrnost barev

 Barva  Č. položky Název Design
TABLE PRO Lineární 01 černá/02 bílá/23 stříbrná 9215
TABLE PRO Radiální 01 černá/02 bílá/23 stříbrná 9216
TABLE Lineární 01 černá/02 bílá/23 stříbrná 9201
TABLE Radiální 01 černá/02 bílá/23 stříbrná 9202
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Welcome Desk / Access Control

Všechny naše modely inovativních držáků monitorů jsou vyrobeny z vysoce kvalitního, 
recyklovatelného hliníku a plastu. I při navrhování obalů hrála ekologie důležitou roli. 
Designový obal je vyroben z neošetřené lepenky a neobsahuje polystyren.

Nadčasový design držáku monitoru se hodí do každého moderního pracovního prostředí 
a šetří místo na pracovní ploše díky variabilním možnostem upevnění. Inovativní řešení 
držáku nabízí snadnou instalaci. Díky standardizovanému uchycení VESA a inteligentnímu 
zacvakávacímu mechanismu je nasazení monitoru jednoduché a zvládne to člověk i sám.

 Výhody: 

• Mimořádně flexibilní a snadné nastavení
• Jednoduché připevnění monitoru pomocí mechanismu zacvaknutí
• Bezpečné a řádné vedení kabelů prostřednictvím praktických kabelových svorek
• Dlouhá životnost díky vysoce kvalitnímu hliníku a prvotřídnímu plastu prémiové kvality
• Patentovaný upevňovací systém
• Vyrobeno v Německu
• Jedinečná 10 letá záruka

 Držáky monitoru 
 Flexibilní. Stabilní. 
 Vysoce kvalitní. Odolné.

VYROBENO V
NĚMECKU

DURABLE.EU

ZÁRUKA 
10 LET

DURABLE.EU

K dispozici jsou držáky pro 1 nebo 2 monitory a také pro 1 monitor v 
kombinaci s tabletem. Všechny varianty nabízejí několik možností uchycení.

Nová řešení pracovního prostředí
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 Výhody: 

• Mimořádně flexibilní a snadné nastavení
• Jednoduché připevnění monitoru pomocí mechanismu zacvaknutí
• Bezpečné a řádné vedení kabelů prostřednictvím praktických kabelových svorek
• Dlouhá životnost díky vysoce kvalitnímu hliníku a prvotřídnímu plastu prémiové kvality
• Patentovaný upevňovací systém
• Vyrobeno v Německu
• Jedinečná 10 letá záruka

Více informací na durable.eu

K dispozici jsou držáky pro 1 nebo 2 monitory a také pro 1 monitor v 
kombinaci s tabletem. Všechny varianty nabízejí několik možností uchycení.

DRŽÁK MONITORU PRO 2 OBRAZOVKY, STOLNÍ SVORKA 
•  Nastavitelný držák monitorů na stůl pro 2 obrazovky 
• Individuálně nastavitelná výška, sklon a umístění obrazovek
• Velice snadné připevnění obrazovky zacvaknutím do držáku
• Nastavení výšky bez použití nářadí, 50 - 340 mm
• Bezpečnostní systém zabraňuje sklouznutí monitorů při nastavování výšky
• Včetně 5 samostatně připevnitelných kabelových svorek pro řádné 

uspořádání vedení kabelů
• Upevnění na stůl pomocí svorky
• Rozměry: 780 × 445 × 190 mm (Š × V × H) 

5085 23 stříbrná
1 kus

 DRŽÁK MONITORU 
 pro dvě obrazovky 

Robustní hliníková konstrukce v kombinaci s vodorovným nosným 
ramenem je ideálním řešením pro pracoviště se dvěma obrazovkami. 
Inovativní bezpečnostní systém brání tomu, aby opěrné rameno 
během nastavování výšky sklouzlo. I u této verze se monitory 
upevňují pomocí zacvakávacího mechanismu.

Obrazovky se mohou variabilně posouvat podél nosného ramene, 
individuálně přizpůsobit a používat nezávisle na sobě ve formátu 
na výšku nebo na šířku.

Včetně 5 samostatně 
polohovatelných kabelových 
svorek pro organizované 
vedení kabelů

Výškově nastavitelné rameno 
monitoru od 50 do 340 mm
jednoduchým povolením 
otočného mechanismu
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 TABLET HOLDER 
•  Variabilní uchycení všech velikostí tabletů od 7“do 13“
• Symetrické otevírání držáku
• Snadné vložení a vyjmutí tabletu
• Otočné: 360 ° pro formát na výšku a na šířku - s fixačními body po 90 °
• Ochrana proti krádeži (účinná ochrana proti vytažení tabletu do strany) 
• Vedení kabelů (otvor v držáku slouží jako průchod pro nabíjecí kabel tabletu)  

TABLET HOLDER WALL ARM 
• Lehký nástěnný držák pro tablety s pohyblivým 

ramenem
• Poloměr ramene: 365 mm; rozsah otočení: 180 °
• Rozsah úhlu náklonu držáku: -6 ° až + 46 °; 

otočný: 170 °
• Instalace na zeď pomocí dodaného nářadí
• Snadná montáž
• Rozměry: 95 × 225 × 170 mm (Š × V × H)

8934 23 stříbrná 
1 kus

Nová řešení pracovního prostředí
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 TABLET HOLDER TABLE 
•  Stolní držák tabletu vyrobený 

z vysoce kvalitních materiálů
• Hliník, ocel a prvotřídní plast 
• Jasné linie s elegantními 

matnými a lesklými povrchy
• Nabízí širokou variabilitu od 0 ° do 88 °
• Dodatečná ochrana proti krádeži pomocí 

kabelového zámku
• Rozměry: 155 × 242 × 183 mm (Š × V × H) 

8930 23 stříbrná 
1 kus

 TABLET HOLDER WALL 
• Robustní nástěnný držák na tablet
• Stabilní připevnění na zeď
• Univerzálně a flexibilně použitelný
• Snadná instalace
• Rozměry: 85 × 50 × 180 mm (Š × V × H)

8933 23 stříbrná
1 kus

Více informací na durable.eu

VYROBENO V
NĚMECKU

DURABLE.EU
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•  Vysoce kvalitní a funkční boxy pro správu kabelů 
• Různé varianty řešení pro zásuvkové lišty, síťové a USB kabely
• Mnoho možností využití a vysoká flexibilita
• Jednoduchá a pohodlná manipulace
• Individuální a variabilní použití

 CAVOLINE®
 Kabelový management

VYROBENO V
NĚMECKU

DURABLE.EU

Nová řešení pracovního prostředí
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 CAVOLINE® BOX S 
• Pro uložení kabelů a 3-zásuvkové lišty
•  Rozměry: 246 × 128 × 116 mm (Š × V × H)

5035 10 šedá, 37 grafitová
1 kus

 CAVOLINE® BOX L 
• Pro uložení kabelů a 5-zásuvkové lišty
• Rozměry: 406 × 139 × 156 mm (Š × V × H)

5030 10 šedá, 37 grafitová
1 kus

 CAVOLINE® BOX 
• Elegantní a exkluzivní box na kabely
• Výstupní otvory pro kabely na obou stranách pro 

snadnou manipulaci a ideální cirkulaci vzduchu
• Víko s praktickým kulatým otvorem pro

nabíjecí kabel mobilního telefonu 
• Vysoce kvalitní nehořlavý plast 
• Velké gumové protiskluzové patky 

 CAVOLINE® CLIP MIX 
•  Samolepicí kabelové spony pro 1, 2, 3 a 4 kabely
• Vyrobeno z pružného plastu
• Lze použít na hladký a vyčištěný povrch
• Ideální pro telefonní a USB kabely do 

průměru 5 mm
• Obsah: 2 pro 1 kabel, 2 pro 2 kabely, 

2 pro 3 kabely, 1 pro 4 kabely
5041 10 šedá, 37 grafitovát
Balení po 7 kusech

Více informací na durable.eu
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 QUADRO®

 Multifunkční vozík

• Multifunkční vozík v moderním designu
• Vysoká pevnost a zvýšená odolnost proti 

vlhkosti díky zhutněným dřevovláknitým deskám
• Ideální pro kancelářské a konferenční místnosti 
• Dva otvory na kabely usnadňují používání 

elektrických zařízení
• Se zásuvkami s tichým 

dojezdem při zavírání
• 4 kolečka z nichž 2 mají brzdy
• Dodává se v rozloženém stavu

 QUADRO® MULTI TROLLEY 
BASIC 
• Otevřený vozík 
• 1 nastavitelná police 
• Rozměry: 450 × 1000 × 450 mm (Š × V × H)

3132 06 modrá, 29 světle hnědá
1 kus

 QUADRO® MULTI TROLLEY 
ADVANCED 
• Uzavřený - 1 dvířka 
• 1 nastavitelná police 
• 2 rukojeti pro snadnou manipulaci 
• Rozměry: 450 × 1000 × 450 mm (Š × V × H) 
• Rozměry včetně rukojetí: 

530 × 1000 × 450 mm (Š × V × H) 
3131 04 žlutá, 29 světle hnědá
1 kus

Nová řešení pracovního prostředí
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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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DURABLE CZ
T +42 (0)770 197 599
durablecz@durable.de
durable.eu


