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מהפכת הארגונומיה במשרד מגיעה אליך!
ארגונומיה משרדית הינה התאמה של סביבת המשרד, עבורך, בעיקר בעבודה מול מחשב, כדי 

לשמור על בריאותך. ללא מוצרים ארגונומים אנחנו חשופים לפגיעות גופניות, מרמה קלה 
הגורמת כאב והעדרות מהעבודה ועד מחלות כרוניות כולל לחץ דם, לב וסכרת.

הסיבה היא שכמו רבים אחרים, גם אתם מבלים זמן ממושך מול המחשב במהלך שעות העבודה.  
גם את שעות הפנאי, אנו מבלים בישיבה על הספה, מול הטלויזיה או מסכים אחרים.

רופאים אומרים שישיבה מעל 9 שעות ביום היא קטלנית. אנו יושבים בממוצע 9.3 שעות ביום...
הפתרון מורכב מישיבה נכונה  - כאשר יושבים - ושילוב עם עמידה, כדי לצמצם את שעות 

הישיבה ל-3 בלבד. שינוי שיכול להיות מתורגם לשנתיים נוספות בחיים!

 ריכזנו עבורכם את מיטב היצרנים בעולם, כל אחד בתחומו, כדי לתת מענה הוליסטי לכל צרכי הגוף
בזמן העבודה:

< כיסאות אורטופדיים – חברת Comfort, המתמחה בכסאות ארגונומיים ואורטופדיים לישיבה ממושכת

< מושב אורטופדי – חברת Back App, בעלת פטנט שוודי לכסא, המחזק את שרירי הגב בזמן הישיבה

 < שולחן עמידה חשמלי – חברת Koplus, המיצרת שולחנות ארגונומיים בעלי שני מנועים לעבודה 
                                        בגובה משתנה

 < שולחן עמידה פנאומטי – חברת Glact, המיצרת שולחנות ארגונומיים לעבודה בגובה משתנה 
                                           באמצעות בוכנות 

 < משטח הרמה פנאומטי – חברת Glact, המאפשרת להפוך כל שולחן סטנדרטי, לעמדת עבודה 
                                           בעמידה על ידי הוספת משטח ניפרד לעבודה בגובה

< זרועות מסך – חברת Eastern Global, יצרנית זרועות לכל סוגי המסכים והמחשבים

< עכברים ארגונומים – חברות Evoluent ו- HandShoe המיצרות עכברים ורטיקליים ועכברי כפפה למחשב

 < מקלדות ארגונומיות – חברת Bakker המיצרת מקלדות קומפקטיות בגודלן עם יחידה נפרדת 
                                      להקלדת מספרים

 תופעת הישיבה הממושכת מוגדרת כ״עישון״ של הדור הנוכחי.
המוצרים הנ״ל הם הכלים ל״היגמל״ מהתופעה, להעלות את הפרודוקטיביות ולהרגיש בריאים!
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חישוק  גבי  על  והרגליים  לויסות,  הניתן  הפלא  כדור  עם   ,Back App כסא  על  הישיבה 
האלומיניום תאפשר לך:

< ישיבה זקופה בפחות מאמץ
< שריפת אנרגיה של 19% קלוריות יותר מישיבה רגילה

השרירים    עד  הגב  וזוקפי  תחתון  גב  שרירי  כולל  הבטן  חגורת  כל  ותרגול  פעילות   > 
    הצוואריים והכתפיים

כל זאת, כדי למנוע כאבי גב או להפחית אותם למי שכבר סובל מהם.  חיזוק שרירי הגב 
התחתון הינה ההמלצה של אורטופדים וכירופרקטים - למניעת כאבים או הפחתת כאבי 

גב - והישיבה על כסא Back App משיגה בדיוק תוצאות אלה.

מק”ט 550022

 לשמירה על הגב שלך

אחריות
שנים
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MIRUSהנדסה מתקדמת
כסא עבודה ארגונומי ואורטופדי לישיבה ממושכת של עד 14 שעות.

מערכת תמיכה תלת מימדית אוטומטית לאזור המותני, מספקת תמיכה מלאה לאזור זה 
ומאפשרת תנועה דינמית ואינטראקטיבית המותאמת לצרכי המשתמש.

להרפיית  לסייע  יכולה  הצוואר, אשר  בחוליות  לתמיכה  כיוונית  רב  צוואר  כרית  שילוב 
שרירי הצוואר ושרירי הכתפיים המותשים.

מערכת כיוונון חכמה ופשוטה לשימוש, הנשלטת מנקודה אחת, ומפעילה את שלושת 
הפונקציות השימושיות ביותר בכסא: גובה המושב, עומק המושב וכוונון משענת הגב.  

הכל נשלט מתוך נקודת מגע אחת ויחידה.
ניתן לבחור מסגרת שחורה או לבנה לכסא, רשתות או עור, בשילובי צבעים אופנתיים 

ומלהיבים ובסיס שחור או אלומיניום טיבעי. ניתן גם לשלב משענת נשלפת לרגליים.

KMD 30 אפור A24307 אפורKMD 31 שחור A24337 שחור

KMD 32 אדוםKMD 36 לבן A24305 אדוםKMD 33 כתוםKMD 37 אדום יין A24335 כתום

רשת תלת ממד בדי ריפוד

KMD 35 כחולKMD 34 ירוק

A24301 בז׳ A24393 קפה

A24326 כחולA24314 ירוק

מק”ט 300075

4



3

אחריות
שנים
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comfort - Seating
אחת מהחברות המובילות בעולם בתחום 

הכיסאות המשרדיים, מטה החברה נמצא באנגליה 
והיא פועלת במספר ארצות בעולם. מאז 2005 

מכרה החברה למעלה מ-2.5 מיליון כיסאות.



כסא עבודה ארגונומי ואורטופדי לישיבה ממושכת של עד 14 שעות.
הכסא מבטא אמירה חדשה בכל הנוגע ליופי מעודן, קווי המתאר הארגונומיים של 

הגוף, וצבעים מלאי חיים. מדובר בעיצוב הנדסי המשקף שילוב מושלם של צורה 
ופונקציונליות באומנות טכנולוגית, המגדירה מחדש את המודעות לסביבת עבודה 
בריאה, בנוסף לשליטה טובה יותר על היציבה, יותר תמיכה ויותר התאמה אישית.

מערכת תמיכה תלת מימדית אוטומטית לאזור המותני, מספקת תמיכה מלאה לאזור זה 
ומאפשרת תנועה דינמית ואינטראקטיבית המותאמת לצרכי המשתמש.

ניתן לבחור מסגרת שחורה או אפורה לכסא, רשתות או עור, בשילובי צבעים אופנתיים 
ומלהיבים ובסיס אלומיניום טיבעי. ניתן גם לשלב משענת נשלפת לרגליים.

ERGOHUMANכיסא המנהלים האידאלי

* ניתן להזמין עור בצבעים אחרים

L001 כיסוי עור שחור

KMD 30 אפור A24307 אפורKMD 31 שחור A24337 שחור

KMD 32 אדוםKMD 36 לבן A24305 אדוםKMD 33 כתוםKMD 37 אדום יין A24335 כתום

רשת תלת ממד בדי ריפוד

KMD 35 כחולKMD 34 ירוק

A24301 בז׳ A24393 קפה

A24326 כחולA24314 ירוק

מק”ט 300074
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אחריות
שנים

comfort - Seating
בהתבסס על דרישת הלקוחות והשוק, פועלת 

החברה ומייצרת כיסאות חדשניים המבוססים על 
תפיסה חדשה של הנדסה ארגונומית, תוך מתן 

מענה אופטימלי להנדסת האנוש המתבקשת 
ופתרונות ישיבה ידידותיים לסביבה - עד 97% 

ממרכיבי הכיסאות ניתנים למיחזור.



* ניתן להזמין עור בצבעים אחרים

BM-58 ורוד LE-2095 שחורBM-54 ירוקBM-53 כתוםBM-52 אדוםBM-51 שחור

כיסוי רשת כיסוי עור כסא עבודה ארגונומי ואורטופדי לישיבה ממושכת של עד 14 שעות.
פרצנו גבולות על ידי אימוץ טכנולוגיות וחומרים חדשניים ביותר, תוך אמירה עיצובית 
ויחודית. התוצאה היא כסא מעוצב בקפידה בעזרת טכנולוגיה מהפכנית לתעשיית ריהוט 

הישיבה. 
כסא אלגנטי עם איזון בין צורה לפונקציונליות, המספק נוחות וגמישות מעולים, תמיכה 
ארגונומית והתאמה לכל משתמש.  כתוצאה מכך חל שיפור במחזור הדם וצמצום ברמת 

העייפות של המשתמש.  הסכנה לפגיעה בשרירי השלד יורדת למינימום.
ניתן לבחור מסגרת שחורה או לבנה לכסא, רשתות או עור, בשילובי צבעים אופנתיים 

ומלהיבים ובסיס שחור או אלומיניום טיבעי. ניתן גם לשלב משענת נשלפת לרגליים.

מק”ט 300071 GENIDIAמדע לא – בדיוני
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אחריות
שנים
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כסא עבודה ארגונומי ואורטופדי, לישיבה של עד 14 שעות. שילוב כרית צוואר רב כיוונית 
לתמיכה בחוליות הצוואר, אשר מסייעת להרפיית שרירי הצוואר ושרירי הכתפיים המותשים.
התאמה מלאה לתמיכה בחוליות הגב התחתונות, על ידי שינוי גובה משענת הגב כולה.  
הגב עצמו מרופד ברשת אמריקאית מיוחדת, בשילוב סיבי בד, לפיזור הלחץ של משקל 

המשתמש ותחושת מגע רך ונעים.
מושב רחב וארגונומי, מרופד במיבחר צבעים של בד או עור. מנגנון הטיית משענת הגב 

עם אפשרות נעילה בכל זוית וויסות עוצמת ההתנגדות בזמן ההטייה. הכסא עומד 
בכל תקני האיכות המחמירים ANSI BIFMA. מסגרת הכסא והבסיס התחתון עשויים 

פלסטיק יצוק חזק ביותר, המותאם לנשיאת משקל עד 140 ק”ג.

מק”ט 300146 ENJOY

אחריות
שנים
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KMD 30 אפור A24307 אפורKMD 31 שחור A24337 שחור

KMD 32 אדוםKMD 36 לבן A24305 אדוםKMD 33 כתוםKMD 37 אדום יין A24335 כתום

רשת תלת ממד ריפוד

KMD 35 כחולKMD 34 ירוק

A24301 בז׳ A24393 קפה

A24326 כחולA24314 ירוק



אחריות
שנים

Lii
חדשנות בתחום הישיבה

מגוון של כיסאות אורחים קלים ורב-תכליתיים להשלמת הקו של הכיסאות המשרדיים 
מרשת. כיסא האורח הארבע רגלי של Lii, מספק פתרון עבור חלל מעוצב או בעל 

מודעות סביבתית וניתן לקבל אותו עם גלגלים או רגליות, ואילו כיסא האורח על בסיס 
מגלש הוא הכיסא המושלם לישיבות, אורחים, אזורי אירוח, ועידות או אזורי מנוחה. שני 

 הכיסאות כוללים משענת גמישה חדשנית המגיבה לגוף בהתאם לקווי המתאר שלו.

תכונות:
עיצוב 4 רגלי 

אופציה לבסיס מגלש
גב גמיש ומגיב לגוף

* ניתן להזמין עור בצבעים אחרים

KMD 30 אפור A24307 אפורKMD 31 שחור A24337 שחור

KMD 32 אדוםKMD 36 לבן A24305 אדוםKMD 33 כתוםKMD 37 אדום יין A24335 כתום

רשת תלת ממד ריפוד

L001 כיסוי עור שחור

KMD 35 כחולKMD 34 ירוק

A24301 בז׳ A24393 קפה

A24326 כחולA24314 ירוק

גלגלים או רגליות
מסגרות בשלושה גימורים

מבחר צבעים לריפודי רשת
98% מהחומרים ניתנים למיחזור
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כסא גבוה, הממלא חלל בתחום הכסאות הארגונומיים, לישיבה מול משטח גבוה קבוע 
לרגליים  אפשרות  המונע  ברגליים,  לתמיכה  יחודי  חישוק  יש  לכיסא  גובה.   משנה  או 

להיתפס בחישוק ובכך מונע אפשרות פציעה.
ריפוד הרשת המיוחד המפזר את משקל היושב.  נועד לישיבה ממושכת, בזכות  הכסא 
בגב הכסא תמיכה מיוחדת ומרופדת לחוליות הגב התחתונות. ניתן להזמין את מסגרת 
הפלסטיק בשחור או לבן. את רשת הריפוד ניתן לקבל במגוון צבעים והם יותאמו לצבע 
החישוק לרגליים ולצבע הגלגלים. במקום גלגלים ניתן להזמין פטריה כדי למנוע תזוזת 

הכסא. הצבעים הם שחור, כחול, ירוק, אדום וכתום.

מק”ט 300124

SKATE STOOL
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יותר  צורך  אין  הקלאסיים.  הישיבות  לחדרי  ותחליף  הלימוד  לחדרי  האידיאלי  הכסא 
PVC רחב, בו ניתן למקם מחשב נישא  בשולחן ישיבות גדול. את מקומו תופס משטח 
ומקום לכתיבה. את כוס השתיה או הבקבוק, ניתן להניח במתקן יעודי ותיק או ניירת 
ריפוד  בזכות  ממושכת  לישיבה  נועד  הכסא  למושב.  מתחת  מיוחד  משטח  על  נוספת 
הרשת המיוחד, המפזר את משקל היושב. בגב הכסא תמיכה מיוחדת ומרופדת לחוליות 
הריפוד  רשת  את  לבן.  או  בשחור  את מסגרת הפלסטיק  להזמין  ניתן  הגב התחתונות. 
ניתן לקבל במגוון צבעים והם יותאמו לצבע המגש התחתון של התיק וצבע הגלגלים. 

הצבעים הם שחור, כחול, ירוק, אדום וכתום.

מק”ט 300123

SKATE TRAINING

אחריות
שנים
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גוף האדם בנוי לעמידה, לא לישיבה. העמידה טובה לשרירי הרגליים ולשרירים 
המייצבים, תורמת לשריפת קלוריות מוגברת וזרימת דם מואצת.

 השולחן הוא בעל רגל תלת מפרקית המאפשרת לשנות את גובהו מ 72 ס״מ עד 120 ס״מ
ולקבוע את הגובה על ידי 4 זכרונות גובה אוטומטיים בלחיצת כפתור.

השולחן מתאים לפלטות בגודל 120 ס״מ ועד 210 ס״מ אורך.
המנוע הכפול נותן יתרונות ביציבות, מהירות, שקט הפעולה והרמת משקלים כבדים 

)עד 100 ק״ג(.
מנגנון ביטחון לעצירה אוטומטית במיקרה של חסימה או הפרעה לתנועת השולחן כדי 

למנוע שבר או נזק.
השולחנות מגיעים במגוון צבעים של לבן, אפור ושחור.

ניתן להתאים לשולחנות פלטות ארגונומיות מיוחדות, בגדלים וצבעים שונים.

מק”ט 560007

אחריות
שנים

 שולחן חשמלי דו מנועי 
עם תקן מס’ 9772374438 של מכון התקנים הישראלי
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משטח הרמה

מק”ט 550019

אחריות
שנים

אין צורך להחליף שולחן כדי לעבוד בעמידה
 משטח ההרמה של חברת Glact, הוא פתרון מצוין למי שאינו 

 רוצה להחליף את השולחן לשולחן עמידה ועדיין מעונין באפשרות 
לעבוד בגובה שונה.

 את המשטח מניחים על גבי השולחן הקיים ללא צורך בחיבורים.
 למשטח שני מפלסים - מפלס ראשון כדי לשים את המקלדת והעכבר 

ומפלס עליון למסך וכל השאר.
 שתי בוכנות פנאומטיות, יעלו את המשטחים מגובה

 של 14 ס״מ למקסימום של 45.5 ס״מ, תוך שניות וללא מאמץ.  
 .PVC עם ציפוי  MDF המשטח עשוי 

מידות המשטח 25x48x69. יכולת נשיאה 50 ק”ג.



לא משנה כמה איכותי ונוח הכסא שלך, ההמלצה של יועצי הארגונומיה היא לשלב 
 עמידה במהלך העבודה ולהימנע מישיבה ממושכת.

למטרה זו אנו מציעים את החידוש העולמי בתחום שולחנות העמידה, Glact – שולחן 
עם בוכנות פנאומטיות לשינוי גובה העבודה.  ידית אחת שולטת על שתי הבוכנות 

שנמצאות אחת בכל רגל של השולחן.  אין צורך בחיבור לחשמל - פתרון יעיל בתקציב 
 אקונומי. 

חברת Glact מייצרת גם את הפלטות הארגונומיות.  הפלטות עשיות MDF עם ציפוי 
PVC, דקות במיוחד, מעוגלות בקצוות שלהן, עם מפרץ ארגונומי המאפשר לגוף קירבה 
למקלדת, לעכבר, למסך ולניירת על השולחן.  הפלטות מיובאות במידות וצבעים שונים, 

ולכולן פתח מיוחד עם כיסוי להעברת כבלי התקשורת והחשמל למחשב.

מק”ט 560003

אחריות
שנים שולחן פנאומטי ואקונומי

15



 לשבת במשרד ולעשות כושר בו זמנית? 
חידוש עולמי עכשיו גם במשרדך.

16

צורך  אין  העבודה.  בזמן  גופנית  בפעילות  להיות  איתך  ולעובדים  לך  שיאפשר  המוצר 
בחיבור חשמלי. מערכת שקטה עם בקרת עוצמה מגנטית.  

היחוד במוצר הוא במשטח הכתיבה הרחב הניתן לשינוי גובה ומיקום בעמידה ובישיבה 
)משמש גם כשולחן עמידה(.

ושריפת  לראות את משך הפעילות, מהירות, מרחק  ניתן  בלוח התצוגה של האופניים 
קלוריות. האופניים יכולות לשאת משקל עד 140 ק”ג. 



17

אופני כושר ליד שולחן
מק”ט 310016

אופני כושר עם מעמד שולחני מתכוונן
מק”ט 310017

אחריות
שנים



מסך המחשב )אחד או יותר(, אמורים להיות במרחק יד ממך, כאשר החלק העליון של 
המסך הוא בגובה העיניים. התוצאה היא הימנעות מכאבי ראש, צוואר וכתפיים, הנוצרים 

 ממיקום מסך לא נכון.
 לזה בדיוק נועדו הזרועות של EG בעלי המראה המודרני והעדין.

כל זאת, בנוסף לעובדה שמתפנה הרבה מקום על השולחן בעקבות הימצאות המסך 
באוויר.

את הזרועות ניתן לקבל למסך אחד, שני מסכים, או יותר, וכן למשקלים שונים של מסכים.  

EG זרועות למסכים

זרוע למסך בודד

זרוע לשני מסכים

מק״ט  550004

מק״ט  550005
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אחריות
שנים



עכברים ומקלדות ארגונומיים

 EVOLOENT העכברים הטובים בעולם הם גם הנוחים ביותר.  עכבר ורטיקלי של חברת
הוא עכבר במנח של לחיצת היד שלנו לשלום )אין טיבעי מזה(, או העכבר הנקרא עכבר 

כפפה שבצורתו פשוט מקבל את היד במנח הכי טיבעי שלה, כשהיא מונחת על משטח.  
עכברים אלה אינם מאמצים את השרירים והגידים ואינם יוצרים את פיתול כף היד, 

היוצר כאבים, כמו בשימוש עם עכבר לא ארגונומי.  עובדה זו מפחיתה כאבים קיימים 
ומונעת סיבוכים והחמרת המצב.

מקלדות ארגונומיות של חברת BAKKER מונעות מתיחה של הזרוע וזוית עבודה לא 
טיבעית של היד כולה, בזכות המימדים הצרים של המקלדת, שלא עוברת את רוחב 

 הכתפיים.
למי שמקליד מספרים יש את נוחות ההפעלה של מקלדת מספרים נפרדת, אותה 

אפשר להניח לצד המקלדת וכן העכבר יכול להיות קרוב יותר לגוף ולא מרוחק, כפי 
 שהוא בדרך כלל עם מקלדת רגילה.

התחושה והקפיציות של הקלידים, נוחה יותר, וכן הצבע הבהיר עם אותיות בצבע כהה, 
אשר מונע את העומס על העיניים.

הכי טיבעי לכף היד שלך

מק”ט 550052

מק”ט 550044 

מק”ט 550054

מק”ט 550043
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אחריות
שנים



אולם התצוגה הגדול בארץ, לריהוט משרדי ארגונומי אורטופדי: 
 רח’ ז’בוטינסקי 110 )כניסה דרך רח׳ המרץ 6( פתח תקווה
צמודה חניה   .054-9274007 )הוד(  נייד   ,03-6810966 טל’ 

הארגונומיה  שוק  את  האחרונות  בשנים  מובילה  קיסר  חברת 
אולם  לקוחותינו  לרשות  מעמידים  אנו  בארץ.  המשרדית 
וכן  מוצרים  של  רחב  מגוון  הכולל  אינטרנט  אתר  ענק,   תצוגה 

 יעוץ ארגונומי אישי. 
בעצמנו  אותם  שניסינו  אחרי  מוכרים  אנו  שלנו  המוצרים  את 
 והחלטנו שהם יעילים ואיכותיים מעבר למראה המודרני שלהם.
לעזור   – עינינו  לנגד  אחת  מטרה  עם  נבחר  שבחרנו,  מוצר  כל 
לגוף שלך להישאר במצב הטיבעי שלו. לכן, הביקורת הטובה 
אם  מהם.  מושפע  שלך  הגוף  איך  היא  שלנו,  למוצרים  ביותר 

 אתה מרגיש את ההבדל - המוצר ממלא את תפקידו. 
מכיוון שאנו רוצים לאפשר את סביבת העבודה האיכותית הזו 
הנוחים  במחירים  המוצרים  את  לייבא  גם  דואגים  אנו  לכולם, 
החל  מוכרים,  שאנו  מוצר  כל  מאחורי  עומדים  אנו  ביותר. 
המכירה. לאחר  והשירות  ההרכבה  המשלוח,  המכירה,   משלב 
במשרד. הארגונומיה  למהפיכת  להצטרף  אותך  מזמינים  אנו 

קיסר תעשיות ושיווק בע״מ

ergonomicoffice.co.il
מק”ט 30012

NUVEM


