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דברי פתיחה

תנאי העבודה בעידן המודרני דורשים שעות עבודה מרובות מול מחשב מה שמציב רף גבוה
לא רק מנטלית אלא גם פיזית לגוף.
שעות העבודה הארוכות אותן אנו מבלים מול המסכים יוצרות לחץ גופני שאם לא נטפל בו
במקצועיות ,יגרום לפציעות הגורמות לכאבים ומונעות המשך עבודה תקין גם בבית וגם במשרד.
רוב האנשים לא יודעים בעצם מהי ישיבה נכונה ,ואיך לתמוך בגוף ולהקל עליו את העבודה
באמצעות בניית סביבת עבודה ארגונומית התומכת בגוף.
כשאנחנו רוצים לבחון איך לתמוך בגוף באתגר השעות הארוכות בעבודה ,חשוב לשאול את
עצמנו :מה הוא המנח הטיבעי של הגוף ,שאינו מייצר לחץ ועומס חריג?
חשוב שנדע איך ליצור פעילות אנרגטית מוגברת באמצעות ישיבה או עמידה אקטיבית ,שיעזרו
בשריפת קלוריות ,הגברת לחץ הדם ושחרור אברי הגוף השונים ממצב של קיבעון היוצר נזק.
הגוף שלנו היא המכונה הכי חכמה בעולם והוא לא בנוי לישיבה ממושכת של  14שעות מבלי
לזוז .לכן העולם המשרדי העתידי לא כולל שולחנות קבועים אלה כאלה שניתן לשנות בהם
את גובה משטח העבודה לעמידה ,לישיבה וחזרה לעמידה.
העמידה עצמה איננה סטטית וגם בשלב העמידה רצוי לעמוד על משטח אקטיבי שמייצר
תנועה לפלג הגוף התחתון.
הדינמיות קיימת גם בישיבה על כסאות יעודיים שתפקידם לחזק את שרירי הגב (הסיבה
העיקרית לכאבי הגב) או כאלה שיודעים לתת תמיכה מלאה בחוליות גב תחתונות וחוליות
צוואר (כסאות אורטופדיים ארגונומיים).
בהתאם לסביבת העבודה שלכם ,חשוב להקפיד למקם את המסכים בצורה נכונה כך שישבו
בצורה מדויקת המותאמת לראשו של המשתמש .את זה ניתן ליצור באמצעות שימוש בזרועות
למסכים המאפשרות להתאים את המסך לגובה העיניים .תאורה נכונה בסביבת העבודה תקל
על המאמץ של העיניים ותאפשר לראות אותנו במיטבנו בשיחות הוידאו והזום הרבות.
עכברים ומקלדות ארגונומיות עוזרים לשמור על מפרקי הכתף וכף היד וכך מונעים פציעות
מיותרות .בזכות הריהוט החדשני של קיסר ריהוט ארגונומי מתקדם ניתן אפילו לשרוף קלוריות
נוספות על ידי שימוש באופני כושר משולבות עם שולחן מתכוונן לעבודה על המחשב תוך
כדי רכיבה.
לסיכום ,כדי לדעת מה נכון לנו לשימוש בזמן העבודה ,השאלה המובילה היא מה הטבע היה
רוצה שהגוף יעשה (או לא יעשה) ובהתאם לכך לעצב את עמדת העבודה
צוות הייעוץ הארגונומי של קיסר נמצא כאן עבורכם כדי להעניק הדרכה מקצועית הכוללת גם
אספקה של הציוד המתאים לגופכם ,בשעות העבודה הממושכות של עבודתכם.

שלכם,
הוד טל ,מנכ״ל
וכל צוות קיסר
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אודותינו

חברת קיסר מובילה ב 50-השנים האחרונות את שוק הארגונומיה המשרדית בארץ .אנו
מעמידים לרשות לקוחותינו אולם תצוגה ענק ,אתר אינטרנט הכולל מגוון רחב של מוצרים
וכן יעוץ ארגונומי איש שתפקידו לאפשר התאמה מדויקת לכל אחד בהתאם לשעות העבודה
המרובות ,הגובה ,המשקל והצרכים שלו כדי לאפשר מיקסום של היכולות ללא מאמץ מתוך
הקשבה לגוף ולמניעת כאבים.
אנחנו מתמחים בתכנון סביבת עבודה ארגונומית מעוצבת המאפשרת חווית עבודה אולטימטיבית
תוך כדי שיפור האפקטיביות ומיקסום ביצועים.
את המוצרים שלנו אנו מוכרים אחרי שניסינו אותם בעצמנו והחלטנו שהם יעילים ואיכותיים
מעבר למראה המודרני שלהם.
כל מוצר שבחרנו נבחר עם מטרה אחת לנגד עינינו  -לעזור לגוף שלך להישאר במצב הטיבעי
שלו .לכן ,הביקורת הטובה ביותר למוצרים שלנו ,היא איך הגוף שלך מושפע מהם.
אם אתם מרגישים את ההבדל – זה אומר שהצלחנו ,ושהמוצר עושה את תפקידו.
מכיוון שאנו רוצים לאפשר את סביבת העבודה האיכותית הזו לכולם ,אנו דואגים גם לייבא
את המוצרים במחירים הנוחים ביותר .אנו עומדים מאחורי כל מוצר שאנו מוכרים ,החל משלב
המכירה ,המשלוח ,ההרכבה והשירות לאחר המכירה.
אנו מזמינים אותך להצטרף למהפיכת הארגונומיה במשרד.

מהפיכת הארגונומיה בישראל
מהפכת הארגונומיה הגיעה גם לישראל  -במשרדים רבים הבינו שתפוקת העבודה עולה
משמעותית כאשר העובדים נהנים מפתרונות ארגונומיים לישיבה ועמידה המעניקים להם
בריאות ואיכות חיים גבוהה יותר.
אנו מזמינים אותך להצטרף למהפיכת הארגונומיה במשרד.

מהי ארגונומיה?
ארגונומיה משרדית הינה התאמה של סביבת המשרד ,עבורך ,בעיקר בעבודה מול מחשב ,כדי
לשמור על בריאותך .ללא מוצרים ארגונומיים אנחנו חשופים לפגיעות גופניות ,מרמה קלה
הגורמת כאב והיעדרות מהעבודה ועד מחלות כרוניות כולל לחץ דם ,לב וסכרת .הסיבה היא
שכמו רבים אחרים ,גם אתם מבלים זמן ממושך מול המחשב במהלך שעות העבודה.

בישיבה או בעמידה?
גם את שעות הפנאי ,אנו מבלים בישיבה על הספה ,מול הטלוויזיה או מסכים אחרים.
רופאים אומרים שישיבה מעל  9שעות ביום היא קטלנית .אנו יושבים בממוצע  9.3שעות 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!
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המדריך הארגונומי המלא
לישיבה ועמידה נכונה בעבודה
הגב הוא האיבר האחרון שאנחנו חושבים עליו בעבודה .אחרי הכל כל מי שעובד בעבודה פיזית
לא משתמש בו ,נכון? אז זהו שלא! כי בזמן שהישבן על הכיסא ,העיניים על המסך והראש
מחשב ,הגב שלכם עובד שעות על גבי שעות .וכל ישיבה לא נכונה יכולה לגרום לנזק לטווח ארוך.
אז מה עושים? דבר ראשון קוראים את המדריך המלא לישיבה נכונה ומתחילים לחשוב גם
על הגב שלכם בעבודה.

 .1מניעת פציעות
כל מי שתומך בגוף בצורה ארגונומית נכונה בזמן העבודה .יוכל למנוע פציעות ופגיעות לטווח
הארוך .על אילו פציעות אנחנו מדברים?
0כאבי גב תחתון
0כאבי צוואר
0דלקות הכתף ,מרפק וכף היד
0השמנה ובעיות לחץ דם

 .2עמידה ותנועה
למרות שאנחנו מבלים שעות על גבי שעות בישיבה ,הגוף שלנו למעשה בנוי קודם כל לעמידה.
לכן אנחנו ממליצים לכל אחד לא לשבת יותר משלוש שעות רצוף ולשלב מדי פעם עמידה.
לשחרור הלחץ והזרמת הדם לגוף .לעמידה יתרונות בריאותיים מובהקים כגון:
0עליה בפרודוקטיביות
0ריכוז ועירנות
0הפחתת הלחץ על גב תחתון
0פעילות שרירים
0שריפת קלורית מוגברת

 .3דגשים בזמן עמידה – איך תדעו שאתם עומדים נכון?
למרות שאנחנו חושבים שזה בא לנו טבעי ,גם לעמוד נכון צריך לדעת .לכן הכנו בשבילכם
מספר דגשים שחשוב ליישם בזמן שעובדים בעמידה:
0הראש – חייב להיות מיושר מעל עמוד השדרה .כך שאם מסתכלים מהצד  ,אפשר לראות
את האוזניים בקו אחד עם הכתפיים .החלק העליון של המסך צריך להיות בגובה העיניים
ולשם כך רצוי להשתמש בזרועות למסכים .רצוי שהמרחק של העיניים מהמסך הוא מרחק
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של יד מתוחה קדימה .במקרה של שימוש במחשב נייד רצוי להשתמש במעמד מגביה
למחשב כדי שהמסך יהיה במיקום הנכון .במקרה כזה יש להשתמש במקלדת נפרדת כדי
להקליד ללא עומס על כפות הידיים.
[אביזרים :שולחן מתכוונן זרועות למסך ,מעמד למחשב נייד ,מקלדת ארגונומית]
0כתפיים – משוכות לאחור ולא נפולות קדימה .אנחנו ממליצים על שימוש במקלדת
ארגונומית צרה שמאפשרת עבודה עם זרועות צמודות גם בעת השימוש בעכבר ,ולא
מאלצת אתכם למתוח את שריר הכתף בזווית לא נוחה המייצרת עומס על הגידים בכתפיים.
[אביזרים :מקלדת ארגונומית ,תומכי מרפקים]
0מרפקים – צמודים לגוף .המרפקים הם אלה שמכתיבים את גובה הפלטה של השולחן
המתכוונן .ניתן להשתמש בתומכי מרפקים הנצמדים לפלטה מורידים את העומס על
הכתפיים לאפס ,ומשמשים כמו ידיות של כיסא בזמן ישיבה.
[אביזרים :תומכי מרפקים ,מקלדת ארגונומית]
0כף היד – לא פחות מ 180-מעלות יחסית לזרוע .רצוי להשתמש בעכבר ורטיקלי או
כפפה כדי למנוע את פיתול הגיד ויצירת דלקת.
[אביזרים :עכבר ארגונומי]
0רגליים – בזמן העמידה רצוי לשנות את המנח ולא לקפוא באותה תנוחה .יש מספר
פתרונות כמו שטיח סיליקון או משטחי דריכה אקטיבית שמעודדים את הגוף לנוע.
[אביזרים :שטיח סיליקון ,מדרך אקטיבי]
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 .4דגשים בזמן ישיבה – איך תדעו שאתם יושבים נכון?
0הראש – כפי שאמרנו כולנו משתמשים בראש בזמן העבודה אבל אנחנו רוצים לרגע
לדבר אתכם על בחירת הזוויות הנכונות לשימוש בו באופן שלא יפגע בגב .למשל בזמן
שימוש בזום ,קריאת מסמכים או שיחת טלפון ,יש צורך להניח את הצוואר על משענת
צווארית (נקראת גם משענת ראש) של הכסא .משענת הצוואר מורידה עומס משרירי
הצוואר לנשיאת משקל הראש ,ומורידה עומסים מהשכמות והכתפיים.
בזמן שימוש במקלדת ,הראש מיושר מעל עמוד השדרה .אם משהוא מסתכל בך מהצד
הוא יראה את האוזניים בקו אחד עם הכתפיים .החלק העליון של המסך צריך להיות בגובה
העיניים ולשם כך רצוי להשתמש בזרועות למסכים .המרחק של העיניים מהמסך הוא מרחק
של יד פשוטה קדימה .במקרה של שימוש במחשב נייד רצוי להשתמש במעמד מגביה
למחשב כדי שהמסך יהיה במיקום הנכון .במקרה כזה יש להשתמש במקלדת נפרדת כדי
להקליד ללא עומס על כפות הידיים.
[אביזרים :כסא אורטופדי עם משענת צווארית ,זרועות למסך ,מעמד למחשב נייד,
מקלדת ארגונומית]
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0כתפיים – משוכות לאחור לא נפולות קדימה .רצוי שימוש במקלדת ארגונומית צרה
שמאפשרת עבודה עם זרועות צמודות גם בעת השימוש בעכבר ,ולא מאלצת אותנו למתוח
את שריר הכתף בזווית לא נוחה המייצרת עומס על הגידים בכתפיים.
[אביזרים :מקלדת ארגונומית ,תומכי מרפקים]
0גב תחתון – תמיכה אקטיבית לחוליות הגב התחתון ,הופכת את הישיבה לאיכותית
ובריאה .זוית הישיבה צריכה להיות גדולה מ  90מעלות כדי להוריד עומס מגב תחתון .רצוי
להשתמש בכיסא אורטופדי עם תמיכה אקטיבית לגב תחתון ולכוון את הגב כך שההישענות
תהיה אחורה ולא זקופה.
[אביזרים :כיסא אורטופדי עם תמיכת גב תחתון אקטיבית]
0מרפקים – שעונים על הידיות הארגונומיות של הכיסא .רצוי להשתמש בידיות שניתן
למשוך אותם קדימה ולהטות אותן באלכסון לכיוון הגוף .לכיסא ללא ידיות ,ניתן להשתמש
בתומכי מרפקים הנצמדים לפלטה מורידים את העומס על הכתפיים לאפס ,ומשמשים
כמו ידיות של כסא בזמן ישיבה.
[אביזרים :כסא עם ידיות ארגונומיות  ,3Dתומכי מרפקים ,מקלדת ארגונומית]
0כף היד – לא פחות מ 180-מעלות יחסית לזרוע .רצוי להשתמש בעכבר ורטיקלי או
כפפה כדי למנוע את פיתול הגיד ויצירת דלקת.
[אביזרים :עכבר ארגונומי]
0רגליים – הברכיים יהיו ב 90-מעלות .רצוי להשעין את הרגליים על הדום רגליים עליו
מניחים את כפות הרגליים כדי להוריד עומס מהירכיים ולהוריד את המתיחה של הגידים
באזור העקבים.
[אביזרים :הדום רגליים]
עכשיו אחרי שקראתם את המדריך ,כל מה שנשאר לכם לעשות זה ליישם את הפעולות
הפשוטות האלו וכך תחסכו מעצמכם כאבים ,רופאים וכירופרקטים בעתיד .שמרו על הגוף
ובמיוחד על הגב שלכם עכשיו והוא ישמור עליכם זקופים ובריאים למשך שנים.
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שולחנות מתכווננים

שולחן בהתאמה אישית
עולם הארגונומיה ,שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות ,במיוחד בקרב הייטקיסטים ואנשים
שעיצבו לעצמם סביבת עבודה בבית ,כולל בתוכו שולחנות ארגונומיים ,שולחנות שמתאימים
אישית עבור כל אחד מאיתנו ,ביחס לסביבת העבודה שלו או שלה ,כדי לייצר סביבת עבודה
אפקטיבית ,נוחה ,טובה ובריאה.
השולחנות הראשונים שהכרנו היו שולחנות הכתיבה ,כאלו שהיו דומים למכתבה ,עם מקום
לאחסון עט ,נוצה ודפים ובהמשך למחברת ועט כדורי .עם השנים סביבת העבודה שלנו הלכה
והתפתחה ועם המודרניזציה באו השינויים הגדולים גם בשולחן העבודה שלנו ששינה את צורתו
ואת שימושו והפך לשולחן עם מסך ומקלדת או שולחן עם לפטופ ומקום לכבלים של חשמל.
בשולחנות של פעם נשאר הקסם אבל השולחנות הארגונומיים של היום – הם אלו שנותנים מענה
אמיתי לצרכים שלנו ,לשעות מרובות של ישיבה או עמידה מול מסך מחשב ,לחיבור לחשמל,
לגובה הנכון של עבודה מול מסך .התפיסה העיצובית הארגונומית תפסה נפח משמעותי בכל
הקשור לתכנון סביבת העבודה .לא רק חשיבה על ביצוע יעיל של המשימות ,אלא גם חשיבה
אמיתית על אורח החיים ועל ה well being-של כל אחד ואחת מאיתנו.
בדיוק על הצורך הזה עונה חברת רהיטי קיסר ,המייבאת ומשווקת את מיטב מותגי הריהוט
הארגונומי ,בדגש על שולחנות ארגונומיים בכלל ושולחנות חשמליים ,שולחנות עמידה,
שולחנות מתכווננים בפרט ,המשמשים משטחי עבודה אידיאליים בחלל משרדי ולכל מי
שמבלה בסמיכות לשולחן באופן קבוע.

ארגונומיה משרדית מהי?
ארגונומיה משרדית הינה התאמה של סביבת המשרד ,כמו חליפה שנתפרת במיוחד עבורך
בהזמנה אישית .סביבת עבודה ארגונומית בדגש על עבודה מול מחשב ,כדי לשמור על הבריאות
האישית ועל אורח החיים של כל משתמש .ידוע לכל כי ישיבה לא נוחה על כיסא ושולחן ללא
התאמה אישית ,עלולים לגרום לפגיעות גופניות ,החל מכאב ועד מחלות כרוניות :לחץ דם,
לב וסכרת .הסיבה העיקרית היא שאנחנו מבלים הרבה שעות ביום בישיבה ,לא רק במסגרת
העבודה אלא גם שעות ישיבה מול מסך הטלוויזיה בבית ,בשעות הפנאי .בפועל חלקנו יושבים
יותר מ 9-שעות ביום – מציאות שעלולה לגרום ללא מעט נזקים עם השנים .הפתרון האידיאלי
מבוסס על ישיבה נכונה בשילוב עם זמן עמידה ,כדי לצמצם את שעות הישיבה ל 3-בלבד
ברצף .שינוי שיכול להגביר אפקטיביות בעבודה .סביבת עבודה ארגונומית הוכחה בשנים
האחרונות ,כמשפרת את תפוקת העבודה ,ממריצה ,משפרת ריכוז ,מסייעת בהפחתת כאבי
גב באופן משמעותי ,כאבי צוואר וכתפיים גם כן.

למה לשבת אם אפשר לעמוד:
העבודה המודרנית מול מחשב ,חשפה את הקשר בין עבודה יושבנית (בישיבה) לבין עלייה
בסיכויים לחלות במחלות שונות כמו סרטן ,בעיות לב ,סוכרת ,ייתר לחץ דם ואחרות .ישיבה
ממושכת מקטינה את זרימת הדם לאיברים השונים ,מעלה כולסטרול וכמובן יותר מכל – תורמת
לבעיית ההשמנה .לכן קמה תנועה שלמה שמעודדת עבודה בעמידה ,במיוחד בעולמות ההיי
טק ,עמידה שכוללת גם אופציה לישיבה ,המקטינה את הסיכויים לחלות או לחוות סוג של
כאב ועל הדרך תורמת רבות לבריאות האישית של כל אחד ואחת.

14

שולחנות מתכווננים

בעבר ,כל תחנות העבודה היו בנויות למחשבים נייחים שנחשבו ל’סוסי העבודה’ של המשרד.
כיום אנו רואים בעיקר שימוש במחשבים ניידים בארגונים וגם בקרב הפרילנסרים .שולחן
עבודה למחשב נייח יכיל מקום ייעודי למחשב (לרוב מתחת לפלטה עליה מונחת מקלדת) וחלקו
האחורי יכיל פתח שמאפשר הנחת כבלים (חשמל ,רשת ,מסך) באופן בטיחותי ,דיסקרטי ונוח.
שולחן עבודה למחשב נייד יעוצב ,על פי רוב ,בקווים הרבה יותר נקיים משום שאין צורך שיהיה
בו מקום ייעודי למעבד .בחלק מהשולחנות המתקדמים המיועדים למתכנתים תהיה פלטה
קטנה נוספת ,על מסילות הזזה ,עליה תוצב המקלדת (מתאימה בגודלה גם למחשב הנייד עצמו).
בין אם מדובר בשולחן למחשב נייח ובין אם מדובר בשולחן למחשב נייד ,חשוב שלשולחן יהיו
תכונות ארגונומיות שיאפשרו למשתמש לעבוד במנח נכון ששומר על גב זקוף ולא מעייף את
השרירים .השולחנות המתכווננים של קיסר ,מתאימים את עצמם לגובה המשתמשים ,לזווית
העבודה הנכונה ,ומאפשרים עבודה בתנוחות שונות כמו עבודה בעמידה .דפוס התנהגות זה
מעודד תנועתיות ,ומאפשר לשנות את גובה המסך והמקלדת לעבודה בישיבה ובעמידה.
המעבר הופך להיות פשוט וקל בין עבודה בישיבה לעמידה ולהפך ומאפשר פיזור עומסים
טוב יותר בעמוד השדרה ,חוליות הצוואר והמותניים .רמת השימושיות והפונקציונליות של
שולחנות אלו ,מאפשרת לדוגמה ,בחדר ישיבות ,להשתמש בו כשולחן ישיבה כאשר מתקיימים
דיונים ,וכשולחן גבוה לאם שעומד בעת הצגת מצגת .השולחנות הארגונומיים באים בתצורה
של שולחנות פניאומטיים (מכניים) או חשמליים ,ניתן להשיגם במידות ובגדלים שונים ,וניתן
לבחור צבע לפלטות ולרגליים.
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שולחן חשמלי מתכוונן דגם קומפורט

מק״ט377754 :
 4,500-5,500ש״ח

16

מידות:
 160x74ס״מ
 180x74ס״מ

צבע פלטה:
מייפל
אגוז אפריקאי

שולחנות מתכווננים ופלטות

0שולחן עם רגליים קבועות
0החלק המרכזי עולה ויורד בעזרת מנוע חשמלי ,במקביל עולה ויורדת זרוע התומכת במסך
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שולחן חשמלי מתכוונן דגם סינגל
מק״ט377719 :
 2,490-3,280ש״ח
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שולחנות מתכווננים ופלטות

0שולחן חשמלי חד מנועי מתאים לגודל פלטה של רוחב מ 1.20-עד  1.60מטר.
0משקל נשיאה  70ק״ג
0מהירות תנועה  25מ״מ לשנייה.
0גובה מינימום  71ס״מ גובה מקסימום  121ס״מ.
0צבע שחור או לבן.
0לחצן חשמלי פשוט לשינוי גובה הפלטה.
0רגליים ממתכת עבה ליציבות גם בגובה.
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שולחן חשמלי מתכוונן דגם הופ

מק״ט560006 :
 3,490-4,280ש״ח
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שולחנות מתכווננים ופלטות

0השולחן בעל רגל תלת מפרקית המאפשרת לשנות את גובהו מ 64-ס״מ עד  128ס״מ
ולקבוע את הגובה על ידי  4זכרונות גובה אוטומטים בלחיצת כפתור.
0השולחן מתאים לפלטות ברוחב  120ס״מ ועד  210ס״מ.
0המנוע הכפול נותן יתרונות ביציבות ,מהירות ,שקט הפעולה והרמת משקלים כבדים
(עד  100ק״ג).
0ניתן לפצל את גוון הרגל וגוון הפלטה.
0צבע הרגל לבן או שחור.
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שולחן פנאומטי מתכוונן
מק״ט310070 :
 2,175-2,965ש״ח
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מידה:
 160-180ס״מ
 120-140ס״מ

שולחנות מתכווננים ופלטות

0השולחן מתאים לפלטה  1.20עד  1.80מטר.
0הפלטה העליונה ניתנת לשינוי גובה בעזרת שתי בוכנות ,אחת לכל רגל ,עם שליטה
מרכזית ע״י לחצן.
0גובה מינימום  72ס״מ ,מקסימום  115ס״מ.
0צבע רגליים לבן או שחור.
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שולחן פנאומטי מיני עם/בלי גלגלים
מק״ט377767 / 377765 :
 1,290ש״ח

24

מידה  69x47x1.8ס״מ

שולחנות מתכווננים ופלטות

0שולחן מתכוונן עם מנגנון פנאומטי גובה מינימום  67ס״מ גובה מקסימום  110ס״מ.
0פלטה בגודל רוחב  69ס״מ עומק  47ס״מ עובי  1.8ס״מ.
0פלטה מחומר  MDFעם ציפוי .PVC
0רגל אלומיניום צבע אפור ,גלגלים עם מעצור.
0פלטה בצבע עץ טבעי.
 30שנים אחריות.
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– פלטות שולחן יוקרתיות למשרד הביתי
MADE IN
AUSTRIA

קיסר וחברת אגר ישראל (יבואנית מוצרי  EGGERאוסטריה) ,מספקים לכם פתרונות
איכותיים לריהוט המשרדי המעוצב (במיוחד למשרד הביתי המעוצב) .המוצרים מיוצרים
בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם עם מאפיינים ייחודיים ותכונות איכותיות כמו
עיכוב בעירה ,צפיפות ,חוזק ועמידות בפני רטיבות .מוצרי  EGGERמיוצרים בתהליך ייצור
אקולוגי ומבוססים על חומרים ידידותיים בלבד .כולם עומדים בתקני האיכות האירופאיים
המחמירים ביותר ,וכולם משלבים בין איכות בלתי מתפשרת ,עיצוב חדשני ,גימור מושלם
ופונקציונאלית מיטבית .אנחנו מזמינים אתכם אלינו לראות ,לגעת ,להרגיש ולחוות את
חומרי הגלם הטובים ביותר בעולם ולהצטרף למיטב הלקוחות ,האדריכלים ומעצבי פנים
שבחרו .EGGER

יתרונות:
0לוחות המלמין של  EGGERעשויים מ 80%-אורן ו 20%-בוק.
0מיוצרים בתהליך חדשני על פי תקני האיכות המחמירים בעולם.
0מחופים דו צדדית למניעת עיוותים.
0בעלי כושר עמידות בפני שריטות.
0ידידותיים לסביבה ובטוחים לשימוש בבית ,היות שאינם מכילים דבקים רעילים.
0אינם מכילים אבנים ושאריות ברזל.
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מחירון תוספות פלטות
אגר  490 -ש״ח
במבוק  790 -ש״ח

דגם F812st16
שיש בהיר

דגם H1122st22
לבן משופשף

דגם H1180st10
אלון מבוקע

דגם H2033st10
אלון כהה

דגם U999st19
שחור משופשף

דגם F160st9
שיש כהה

דגם U741st16
ירוק זית

דגם F186st16
בטון אפור
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אביזרים תומכים

מעמד מתרומם על שולחן
מק״ט300148 :
 920ש״ח

0אין צורך להחליף שולחן כדי לעבוד בעמידה.
0הפתרון האידאלי משטח מתרומם לעבודה עם מחשב נישא.
0קומפקטי וקל לנשיאה.
0גובה כשהוא סגור  4.5ס״מ ,גובה מקסימלי  40.5ס״מ.
0מידת המשטח  66x46ס״מ

מעמד מתרומם להנחה על גבי שולחן ,בוכנה אחת
מק״ט310045 :
 1,200ש״ח

0אין צורך להחליף שולחן כדי לעבוד בעמידה.
0משטח ההרמה של חברת  ,Glactהוא פתרון מצוין למי
שאינו רוצה להחליף את השולחן לשולחן עמידה ועדיין
מעונין באפשרות לעבוד בגובה שונה.
0את המשטח מניחים על גבי השולחן הקיים ללא צורך
בחיבורים.
0למשטח שני מפלסים – מפלס ראשון כדי לשים את
המקלדת והעכבר ומפלס עליון למסך וכל השאר.
0שתי בוכנות פנאומטיות ,יעלו את המשטחים ,תוך שניות
וללא מאמץ.
0המשטח עשוי  MDFעם ציפוי .PVC
0יכולת נשיאה  15ק״ג.
0גובה מינימום  .0גובה מקסימום  51ס״מ.
0מידות המשטח העליון רוחב  80ס״מ עומק  40ס״מ.
0מידות המשטח למקלדת רוחב  80ס״מ עומק  25ס״מ.
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אביזרים תומכים

מעמד מתרומם להנחה על גבי שולחן ,שתי בוכנות
מק״ט377704 :
 1,600ש״ח

0אין צורך להחליף שולחן כדי לעבוד בעמידה.
0משטח ההרמה של חברת  ,Glactהוא פתרון מצוין למי
שאינו רוצה להחליף את השולחן לשולחן עמידה ועדיין
מעונין באפשרות לעבוד בגובה שונה.
0את המשטח מניחים על גבי השולחן הקיים ללא צורך
בחיבורים.
0למשטח שני מפלסים – מפלס ראשון כדי לשים את
המקלדת והעכבר ומפלס עליון למסך וכל השאר.
0שתי בוכנות פנאומטיות ,יעלו את המשטחים ,תוך שניות
וללא מאמץ.
0המשטח עשוי  MDFעם ציפוי .PVC
0יכולת נשיאה  15ק״ג.
0גובה מינימום  .0גובה מקסימום  51ס״מ.
0מידות המשטח העליון רוחב  80ס״מ עומק  40ס״מ.
0מידות המשטח למקלדת רוחב  80ס״מ עומק  25ס״מ.
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כסאות ארגונומיים

כסאות ארגונומיים

כיסא בהתאמה אישית

יושבים שעות מול המחשב? סידרתם לעצמכם משרד בייתי בעקבות הקורונה?
עכשיו נשאר לכם לבחור את הכיסא הארגונומי הנכון עבורכם לישיבה ממושכת
ובריאה יותר
רבים מאיתנו עובדים ביום יום שלנו ,במשרה משרדית הדורשת ישיבה ממושכת מול המחשב
או מול שולחן .העומס ,המיילים האין סופיים ,משימות שנכנסות ואחריות כבדה יגרמו לחלקנו
לא לקום מהכיסא ולעבוד ברצף ,ללא הפרעות או הפסקות באמצע היום .כתוצאה מכך ,מאותה
ישיבה ממושכת ,מחקרים מראים כי אחוז גבוה מהאנשים שעובדים בעבודה מול מחשב,
משרדית ,בבית או בארגון/חברה ,מפתחים עם הזמן בעיות אורטופדיות הכוללות :כאבי גב
תחתון ,כאבי צוואר ,כאבי כתפיים ודלקות במרפק ,כף יד וכתף .אותו כאב שאנו חשים ואולי
כבר התרגלנו אליו ,בגלל עומס העבודה שיש לנו ,עלול להביא עמו בעיות נוספות לא צפויות
כגון :בעיות שינה ,עצבנות ,בעיות יצבה ושיווי משקל – על מנת לפתור את הסוגייה צריך כיסא
יעיל ,נוח והכי חשוב "ארגונומי" ,המתאים במיוחד עבורך ,בהתאמה אישית.

הכירו מקרוב את עולם הארגונומיה:
בהצצה במילון על המילה ארגונומיה (מיוונית :ארגו = עבודה ,נומוס = חוק) או הנדסת
אנוש ,פרושה מדע העוסק בחקר הממשק ויחסי הגומלין בין האדם לסביבה ומטרת הארגונומיה
היא לשפר את נוחות המשתמש ,לשמור על בריאותו ולהגביר את התפוקות בעבודה.
תארו לכם שכסאות ארגונומיים משרדיים יכולים להעלות לכם את התפוקה בעבודה ,נשמע
כמו חלום – לא? אז החלום הפך למציאות! חברת רהיטי קיסר הפועלת בישראל מזה כ50-
שנה ,חרטה על דגלה להוביל את נושא החדשות בכל הקשור לריהוט משרד ארגונומי ומייבאת
עבור הצרכן הישראל ,סדרות של כיסאות ארגונומיים ,מהטובים ביותר בעולם ,המאפשרים
לכם לשבת שעות מול המחשב ,מכוונים את גופכם לישיבה נכונה ותומכים בקימורי עמוד
השידרה שלכם ובעיקר בגב תחתון .התוצאה שלקוחות מרוצים כבר נחשפו אליה ,היא שיפור
מידי בפרודוקטיביות בעבודה ,בבריאות האישית ומניעת בעיות גופניות.
הארגונומיה של כיסאות קיסר מתבטאת בגמישות והתאמה מלאה לגוף ולצרכי המשתמש,
תהליך של בחירת כיסא בהתאמה אישית ,כך שהישיבה הופכת להיות ישיבה אקטיבית ,עם
פחות מאמץ ויותר שריפת אנרגיה ( 19%יותר מישיבה רגילה) ,תוך כדי אימון שרירי הגב,
הצוואר והליבה ,עד קבלת תחושה של הקלה בכאבי גב ,שיפור היציבה והמרצת מחזור הדם.

כיסא בהתאמה אישית – איך זה מתבצע בפועל?
חברתנו מייבאת מותגים מובילים בעולם בתחום כסאות חדשניים המבוססים על תפיסה חדשה
של הנדסה ארגונומית ,תוך מתן מענה אופטימלי להנדסת האנוש המתבקשת ופתרונות ישיבה
ידידותיים לסביבה .מלבד העבודה שעד  %97ממרכיבי הכיסאות ניתנים למחזור (ידידותיים
לסביבה) הכיסא יותאם בקפידה ללקוח ולמשתמש ,הן מבחינת משקל ,מבנה גוף ,גובה והרגלי
עבודה והן מבחינה מתן תמיכה בגב תחתון ,מושב מחליק ותמיכה צווארית.
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כסאות ארגונומיים

33

כסאות ארגונומיים

ERGOHUMAN
מק"ט300074 :
 3,755ש״ח

34

כסאות ארגונומיים

כסא עבודה ארגונומי ואורטופדי לישיבה ממושכת של עד  14שעות.
0משענת צוואר מתכווננת.
0משענת הגב מעניקה תמיכה לומבארית לגב התחתון.
0מנגנון סליידר סינכרוני להתאמת עומק המושב לשינו הזויות של המושב והגב בו זמנית.
0ידיות .3D
0בסיס פוליאתילן.

35

כסאות ארגונומיים

ERGOHUMAN PLUS

מק"ט300072 :
 4,650ש״ח

36

כסאות ארגונומיים

כסא עבודה ארגונומי ואורטופדי לישיבה ממושכת של עד  14שעות.
0הכסא מבטא אמירה חדשה בכל הנוגע ליופי מעודן ,קווי המתאר הארגונומיים של
0הגוף ,וצבעים מלאי חיים.
0מדובר 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.
0מערכת תמיכה תלת מימדית אוטומטית לאזור המותני ,מספקת תמיכה מלאה לאזור
זה ומאפשרת תנועה דינמית ואינטראקטיבית המותאמת לצרכי המשתמש.
0ניתן לבחור מסגרת שחורה או אפורה לכסא ,רשתות או עור ,בשילובי צבעים אופנתיים
0ומלהיבים ובסיס אלומיניום טיבעי.
0לכסא משענת צווארית להקלה על שרירי הצוואר והכתפיים.
0המשענת מחוברת לגוף על ידי מוטות אלומיניום.
0הכסא כולל מנגנון לשינוי זוית המושב.
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כסאות ארגונומיים

 ERGOHUMAN PLUSעם הדום רגליים

מק"ט300134 :
 5,125ש״ח

38

כסאות ארגונומיים

כסא עבודה ארגונומי ואורטופדי לישיבה ממושכת של עד  14שעות.
0הכסא מבטא אמירה חדשה בכל הנוגע ליופי מעודן ,קווי המתאר הארגונומיים של
הגוף ,וצבעים מלאי חיים.
0מדובר 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.
0מערכת תמיכה תלת מימדית אוטומטית לאזור המותני ,מספקת תמיכה מלאה לאזור
זה ומאפשרת תנועה דינמית ואינטראקטיבית המותאמת לצרכי המשתמש.
0ניתן לבחור מסגרת שחורה או אפורה לכסא ,רשתות או עור ,בשילובי צבעים אופנתיים
ומלהיבים ובסיס אלומיניום טיבעי.
0לכסא משענת צווארית להקלה על שרירי הצוואר והכתפיים.
0המשענת מחוברת לגוף על ידי מוטות אלומיניום.
0הכסא כולל מנגנון לשינוי זוית המושב.
0הכסא כולל הדום רגליים נשלף ומאפשר מנוחה במצב מאוזן במהלך היום העבודה.
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כסאות ארגונומיים

 ERGOHUMANגיימינג
מק"ט320056 :
 4,990ש״ח

40

כסאות ארגונומיים

0עיצוב חדשני והנדסת אנוש מתקדמת הופכת את סידרת כסאות הגיימיניג של קומפורט
לטובה בעולם .חווית ישיבה שלא תירצו לקום ממנה במשחק  /עבודה  /מול טלוויזיה.
0הדום רגליים נשלף מתחת המושב.
0תמיכת צוואר וגב תחתון דינמית בהתאמה מלאה לגוף.
0מנגנון החלקת מושב להתאמה לגובה המשתמש.
0ידית אחת שולטת בכל המנגנונים :גובה המושב ,החלקת מושב והטיית הגב.
0תמיכה זרועות היחידה בעולם המאפשרת שינוי זווית הזרוע.
0התאמת צבע בין ריפוד הבסיס והגלגלים.
0ריפוד עור אמיתי צרפתי רך.
 50שנות אחריות.
0מאפשר ישיבה עד  16שעות רצופות בזכות תכונות אורטופדיות וארגונומיות.
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כסאות ארגונומיים

 MIRUSקלאסי

מק"ט300075 :
 2,720ש״ח

42

כסאות ארגונומיים

כסא עבודה ארגונומי ואורטופדי לישיבה ממושכת של עד  14שעות.
0מערכת תמיכה תלת מימדית אוטומטית לאזור המותני ,מספקת תמיכה מלאה לאזור
זה ומאפשרת תנועה דינמית ואינטראקטיבית המותאמת לצרכי המשתמש.
0מערכת כיוונון חכמה ופשוטה לשימוש ,הנשלטת מנקודה אחת ,ומפעילה את שלושת
הפונקציות השימושיות ביותר בכסא :גובה המושב ,עומק המושב וכוונון משענת הגב.
0הכל נשלט מתוך נקודת מגע אחת ויחידה.
0צבע שחור.
0בסיס פוליאוריטן.
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כסאות ארגונומיים

MIRUS PLUS

מק"ט300019 :
 3,595ש״ח

44

כסאות ארגונומיים

כסא עבודה ארגונומי ואורטופדי לישיבה ממושכת של עד  14שעות.
0מערכת תמיכה תלת מימדית אוטומטית לאזור המותני ,מספקת תמיכה מלאה לאזור
זה ומאפשרת תנועה דינמית ואינטראקטיבית המותאמת לצרכי המשתמש.
0מערכת כיוונון חכמה ופשוטה לשימוש ,הנשלטת מנקודה אחת ,ומפעילה את שלושת
הפונקציות השימושיות ביותר בכסא :גובה המושב ,עומק המושב וכוונון משענת הגב.
0הכל נשלט מתוך נקודת מגע אחת ויחידה.
0הכסא כולל משענת צווארית להקלה על שרירי צוואר והכתפיים.
0בסיס אלומניום.
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כסאות ארגונומיים

 MIRUS PLUSעם הדום רגליים

מק"ט300099 :
 3,835ש״ח

46

כסאות ארגונומיים

כסא עבודה ארגונומי ואורטופדי לישיבה ממושכת של עד  14שעות.
0מערכת תמיכה תלת מימדית אוטומטית לאזור המותני ,מספקת תמיכה מלאה לאזור
זה ומאפשרת תנועה דינמית ואינטראקטיבית המותאמת לצרכי המשתמש.
0מערכת כיוונון חכמה ופשוטה לשימוש ,הנשלטת מנקודה אחת ,ומפעילה את שלושת
הפונקציות השימושיות ביותר בכסא :גובה המושב ,עומק המושב וכוונון משענת הגב.
0הכל נשלט מתוך נקודת מגע אחת ויחידה.
0הכסא כולל משענת צווארית להקלה על שרירי צוואר והכתפיים.
0הכסא כולל הדום רגליים נשלף ומאפשר מנוחה במצב מאוזן במהלך יום עבודה.
0בסיס אלומניום.

47

כסאות ארגונומיים

 GENIDIAרשת

מק"ט300076 :
 3,950ש״ח

48

כסאות ארגונומיים

כסא עבודה ארגונומי ואורטופדי לישיבה ממושכת של עד  14שעות.
0כיסא מעוצב בקפידה בעזרת טכנולוגיה מהפכנית לתעשיית ריהוט הישיבה.
0כיסא אלגנטי עם איזון בין צורה לפונקציונליות ,המספק נוחות וגמישות מעולים,
תמיכה ארגונומית והתאמה לכל משתמש.
0הסכנה לפגיעה בשרירי השלד יורדת למינימום.
0ריפוד רשת.

49

כסאות ארגונומיים

 GENIDIAעור

מק"ט300071 :
 4,590ש״ח

50

כסאות ארגונומיים

כסא עבודה ארגונומי ואורטופדי לישיבה ממושכת של עד  14שעות.
0כיסא מעוצב בקפידה בעזרת טכנולוגיה מהפכנית לתעשיית ריהוט הישיבה.
0כיסא אלגנטי עם איזון בין צורה לפונקציונליות ,המספק נוחות וגמישות מעולים,
תמיכה ארגונומית והתאמה לכל משתמש.
0הסכנה לפגיעה בשרירי השלד יורדת למינימום.
0ריפוד עור.

51

כסאות ארגונומיים

 GENIDIAעור עם הדום רגליים

מק"ט300158 :
 5,595ש״ח

52

כסאות ארגונומיים

כסא עבודה ארגונומי ואורטופדי לישיבה ממושכת של עד  14שעות.
0פרצנו גבולות על ידי אימוץ טכנולוגיות וחומרים חדשניים ביותר ,תוך אמירה עיצובית
ויחודית.
0התוצאה היא כסא מעוצב בקפידה בעזרת טכנולוגיה מהפכנית לתעשיית ריהוט הישיבה.
0כסא אלגנטי עם איזון בין צורה לפונקציונליות ,המספק נוחות וגמישות מעולים ,תמיכה
ארגונומית והתאמה לכל משתמש.
0כתוצאה מכך חל שיפור במחזור הדם וצמצום ברמת העייפות של המשתמש.
0הסכנה לפגיעה בשרירי השלד יורדת למינימום.
0לכסא הדום רגליים נשלף המאפשר מנוחה במצב מאוזן במהלך יום העבודה.

53

כסאות ארגונומיים

 GENIDIAגימינג

מק"ט387001 :
 5,490ש״ח

54

כסאות ארגונומיים

עיצוב חדשני והנדסת אנוש מתקדמת הופכת את סידרת כסאות הגיימיניג של
קומפורט לטובה בעולם .חווית ישיבה שלא תירצו לקום ממנה במשחק עבודה מול
טלוויזיה .כסא הגיימיניג המקצועי והמעוצב בעולם עכשיו בישראל.
0הדום רגליים נשלף מתחת המושב.
0תמיכת צוואר וגב תחתון דינמית בהתאמה מלאה לגוף.
0שינוי עומק המושב לפי גובה המשתמש.
0ידית אחת שולטת על כל המנגנונים גובה המושב ,הטיית הגב ,שינוי זווית המושב.
0תמיכה זרעות היחידה בעולם המאפשרת שינוי זווית הזרוע.
0התאמת צבע בין הריפוד הבסיס והגלגלים.
0ריפוד עור אמיתי צרפתי רך.
 50שנות אחריות.
0מאפשר ישיבה עד  16שעות רצופות בזכות תכונות אורטופדיות וארגונומיות.

55

כסאות ארגונומיים

 ENJOYשחור
מק"ט300146 :
 1,990ש״ח

 ENJOYאפור
מק"ט310020 :
 1,990ש״ח

56

כסאות ארגונומיים

0משענת צוואר מתכוננת (גובה וזוית).
0ריפוד גב רשת אלסטית למניעת לחץ.
0תמיכת גב תחתון מתכוננת.
0ידיות .3D
0מושב ארגונומי רחב בריפוד בד עם ספוג יצוק.
0החלקת מושב.
0גלגלי סיליקון.

0משענת צוואר מתכוננת (גובה וזוית).
0ריפוד גב רשת אלסטית למניעת לחץ.
0תמיכת גב תחתון מתכוננת.
0ידיות .3D
0מושב ארגונומי רחב בריפוד בד עם ספוג יצוק.
0החלקת מושב.
0גלגלי סיליקון.

57

כסאות ארגונומיים

Nuvem

מק"ט550030 :
 9,750ש״ח

58

כסאות ארגונומיים

 Nuvemהינו הגירסה מודרנית לכסא הטרקלין הקלאסי ,מעניק כוונון ,ארגונומיה ונוחות
עכשווית.
הכיסא שעוצב על ידי מעצב ישיבה ארגונומית עטור הפרסים ניל וו ,שואב השראה מעיצוב
כסא הטרקלין הקלאסי .מסגרת האלומיניום מעניקה חוזק פונקציונאלי ,פשטות חזותית
ומעניקה מראה קל .רפידות הזרוע ומסגרת העץ האופציונלית ,מעניקות איזון ,אלגנטיות
ונוחות.
 Nuvemמיוצר מהחומרים האיכותיים ביותר ובטכנולוגיה מתקדמת ,והוא מספק למשתמש
תמיכה לגוף ללא תחרות.

59

כסאות ארגונומיים

 Liiכסא אורח

מק"ט300147 :
 1,745ש״ח

60

כסאות ארגונומיים

כסא אורח או חדר ישיבות ,נערם על ידי הרמת מושב.
0גב עם מנגנון גמיש.
0מושב ניתן להרמה.
0מבחר בדי ריפוד.
0מסגרת :שחורה ,לבנה ,או ניקל.

61

כסאות ארגונומיים

62

כסאות ארגונומיים

63

כסאות ארגונומיים

אלביט גוף לבן  /שחור

מק"ט לבן | 344004 :מק"ט שחור344005 :
 1,890-1,990ש״ח

64

כסאות ארגונומיים

הגיע מארה״ב – עיצוב נקי ועדין – גוף שחור  /לבן ,ריפוד שחור בסיס אלומיניום –
אחריות  5שנים.
0כסא אורטופדי עם תמיכה מתכווננת לחוליות גב תחתון.
0מעוצב בקימור זוויתי בקו נקי המאפיין את הכיסא.
0רשת הגב מפזרת את עומס ,מושב מרופד בספוג יצוק מיועד לישיבה ממושכת.
0ידיות  3Dאלכסון  /קדימה ואחורה ,למטה  /למעלה.
0מנגנון להתאמת עומק המושב.
0מנגנון סינכרוני לשליטה מלאה בכל הזויות ובגובה המושב.
0בסיס שחור/לבן איכותי.
0עומד בכל תקני .ANSI-BIFMA
0מושב  memo foamלישיבה ממושכת.

65

כסאות ארגונומיים

Big & Tall

מק"ט344003 :
 2,690ש״ח

66

כסאות ארגונומיים

0כיסא עבודה מתקדם.
0בעל מנגנון סינכרוני ותמיכה לומבארית ברשת שחורה.
0ידיות מתכווננות ,בסיס ניילון שחור.
0מתאים למשקלים גבוהים עד  200קילו ולגובה עד  2מטר.
.ANSI-BIFMA0
0מנגנון החלקת מושב.
0מנגנון הטיית מושב וגב.

67

כסאות ארגונומיים

סיט פלוס  303שחור  /אפור

מק"ט377031 :
 2,380ש״ח

68

כסאות ארגונומיים

0מסגרת לבנה לכסא רשת אפורה.
0מושב וגב בריפוד רשת אלסטית.
0מנגנון סינכרוני  4מצבי נעילה.
0גלגלי סיליקון לריצפה/שטיח/פרקט.

69

כסאות ארגונומיים

סיט פלוס 233

מק"ט377029 :
 1,980ש״ח

70

כסאות ארגונומיים

0גב בריפוד רשת אלסטית מושב בריפוד בד שחור.
0תמיכה גב תחתון אקטיבית.
0ידיות  3Dמתכווננות ב 3-מצבים.
0עם משטח עליון רך מסיליקון.
0גלגלי סיליקון לריצפה /שטיח  /פרקט.
0מנגנון סינכרוני עם  4מצבי נעילה.
0מנגנון החלקת מושב לקביעת עומק המושב.

71

כסאות ארגונומיים

סיט פלוס 226

מק"ט377025 :
 1,180ש״ח

72

כסאות ארגונומיים

0גב בריפוד רשת אלסטית ניתן לשינוי גובה.
0תמיכה גב תחתון ניתנת לשינוי גובה.
0ידיות  2Dמתכוונות עם משטח סיליקון רך עליון.
0גלגלי סיליקון לריצפה  /שטיח  /פרקט.
0מנגנון סינכרוני עם  3מצבי נעילה.

73

כסאות ארגונומיים

קינטיק

מק"ט344022 :
 1,190ש״ח

74

כסאות ארגונומיים

0קינטיק הוא כיסא המציג עיצוב מרהיב.
0הקווים הזורמים של גוף הכיסא ושילוב הרשת יוצרים כיסא ישיבות עם תחושה
אורירית ,ומכאן שנוחות הכיסא היא חוויה בפני עצמה.
0לכיסא גם מנגנון נדנוד השומר גם על ישיבה דינאמית.
0עומד בתקן .BIFMA-ANSI

75

כסאות ארגונומיים

 - Back Appכיסא ישיבה אקטיבי
מק"ט550022 :
 3,593-4,763ש״ח

76

כסאות ארגונומיים

0הישיבה על כסא  ,Back Appעם כדור הפלא הניתן לויסות ,והרגליים על גבי חישוק
האלומיניום תאפשר לך:
•ישיבה זקופה בפחות מאמץ
•שריפת אנרגיה של  19%קלוריות יותר מישיבה רגילה
•פעילות ותרגול כל חגורת הבטן כולל שרירי גב תחתון וזוקפי הגב עד השרירים
הצוואריים והכתפיים
0כל זאת ,כדי למנוע כאבי גב או להפחית אותם למי שכבר סובל מהם.
0חיזוק שרירי הגב התחתון הינה ההמלצה של אורטופדים וכירופרקטים – למניעת
כאבים או הפחתת כאבי גב – והישיבה על כסא  Back Appמשיגה בדיוק תוצאות.
0לחיזוק האגן ,גב תחתון ,בטן תחתונה ושרירי הליבה.

77

כסאות ארגונומיים

כסא בון

מק"ט377059 :
 1,990ש״ח

78

כסאות ארגונומיים

0יצור גרמניה.
0חמש שנות אחריות.
0ריפוד עור שחור  /לבן  /אדום.
0כסא התורם לחיזוק שרירי הגב ומאפשר תנועה קלה במרחב כאילו היה חלק בלתי
ניפרד מהגוף.
0כסא מיועד לישיבה ממושכת לכל תחומי הטיפול כגון :רפואה ,קוסמטיקה ,עיסוי,
קעקועים ,ספרות וכדומה .כלומר כל מקצוע הדורש להישען אחורה אבל גם לרכון
קדימה לאורך זמן.
0מושב האוכף מקל על העומס שנוצר בישיבה על אזור האגן עצם הזנב והירכיים בזכות
צורתו המיוחדת.
0בסיס הכסא צר במיוחד כדי לאפשר תנועה קלה בעיקר במקומות צרים.
0הבסיס עשוי אלומיניום.
0גלגלי סיליקון לפרקט ,רצפה או שטיח.
0בוכנת אלומיניום עם מיפתח רחב בין גובה מינימום  55ועד  75ס״מ לגובה.
0מנגנון הכסא מאפשר הטיית המושב לזוית שלילית (רכינה קדימה) או חיובית (רכינה
אחורה) ובכך מאפשר תנוחת גוף ללא מתח גבי.

79

כסאות ארגונומיים

כסא ברלין
מק"ט377061 :
 3,593-4,763ש״ח

80

כסאות ארגונומיים

0יצור גרמניה.
0חמש שנות אחריות.
0ריפוד עור שחור.
0תכונות ארגונומיות ואורטופדיות – הגנה על עמוד השידרה ,מאפשר את הורדת הלחץ
בין החוליות בעיקר לגב התחתון.
0משפר את יציבות פלג הגוף העליון.
0כסא התורם לחיזוק שרירי הגב ומאפשר תנועה קלה במרחב כאילו היה חלק בלתי
ניפרד מהגוף.
0כסא מיועד לישיבה ממושכת לכל תחומי הטיפול כגון :רפואה ,קוסמטיקה ,עיסוי,
קעקועים ,ספרות וכדומה .כלומר כל מקצוע הדורש להישען אחורה אבל גם לרכון
קדימה לאורך זמן.
0משענת גב ארגונומית ניתנת לשינוי מיקומה ב 360-מעלות בזמן הישיבה .מיועדת
לתמיכה אחורית בגב תחתון ,תמיכה צידית או תמיכה ביטנית במצד קידמי.
0מושב מעוגל להורדת הלחץ מהירכיים .קוטר המושב  38ס״מ מאפשר ישיבה ותנועה
במקומות צרים.
0כפתור נעילה מאפשר שינוי והתאמת גובה משענת הגב למשתמש.
0טבעת פלדה מתחת למושב היא המנגנון המאפשר שינוי גובה המושב מכל מצב.
0בסיס עשוי אלומיניום .גלגלי סיליקון לפרקט ,רצפה או שטיח.
0בוכנת אלומיניום עם מיפתח רחב בין גובה מינימום  45ועד  60ס״מ לגובה.

81

כסאות ארגונומיים

כסא המבורג
מק"ט377062 :
 2,990ש״ח

82

כסאות ארגונומיים

0יצור גרמניה.
0חמש שנות אחריות.
0ריפוד עור שחור.
0תכונות ארגונומיות ואורטופדיות – הגנה על עמוד השידרה ,מאפשר את הורדת הלחץ בין
החוליות בעיקר לגב התחתון.
0משפר את יציבות פלג הגוף העליון.
0כסא התורם לחיזוק שרירי הגב ומאפשר תנועה קלה במרחב כאילו היה חלק בלתי ניפרד מהגוף.
0כסא מיועד לישיבה ממושכת לכל תחומי הטיפול כגון :רפואה ,קוסמטיקה ,עיסוי ,קעקועים,
ספרות וכדומה .כלומר כל מקצוע הדורש להישען אחורה אבל גם לרכון קדימה לאורך זמן.
0משענת גב ארגונומית ניתנת לשינוי מיקומה ב 360-מעלות בזמן הישיבה .מיועדת לתמיכה
אחורית בגב תחתון ,תמיכה צידית או תמיכה ביטנית במצד קידמי.
0כפתור נעילה מאפשר שינוי והתאמת גובה משענת הגב למשתמש.
0טבעת פלדה מתחת למושב היא המנגנון המאפשר שינוי גובה המושב מכל מצב
0מושב האוכף מקל על העומס שנוצר בישיבה על אזור האגן עצם הזנב והירכיים בזכות צורתו
המיוחדת.
0בסיס כסא צר במיוחד מאפשר תנועה קלה בעיקר במקומות צרים.
0הבסיס עשוי אלומיניום .גלגלי סיליקון לפרקט ,רצפה או שטיח.
0בוכנת אלומיניום עם מיפתח רחב בין גובה מינימום  50ועד  65ס”מ לגובה.

83

כסאות ארגונומיים

כסא מינכן
מק"ט377064 :
 3,990ש״ח

84

כסאות ארגונומיים

0יצור גרמניה .חמש שנות אחריות .ריפוד עור שחור/לבן/אדום.
0תכונות ארגונומיות ואורטופדיות – הגנה על עמוד השידרה ,מאפשר את הורדת הלחץ
בין החוליות בעיקר לגב התחתון.
0משפר את יציבות פלג הגוף העליון .תורם לחיזוק שרירי הגב ומאפשר תנועה קלה
במרחב כאילו היה חלק בלתי ניפרד מהגוף.
0כסא מיועד לישיבה ממושכת לכל תחומי הטיפול כגון :רפואה ,קוסמטיקה ,עיסוי,
קעקועים ,ספרות וכדומה .כלומר כל מקצוע הדורש להישען אחורה אבל גם לרכון
קדימה לאורך זמן.
0גב אורטופדי בעיצוב ייחודי לתמיכה באזורים הדורשים זאת בישיבה ממושכת – גב
תחתון ,וכן תמיכת מרפקים להורדת העומס מהכתפיים והשכמות.
0מנגנון הגב מאפשר הטייה ונעילה של זוית הגב בכל מצב כדי לאפשר זוית הגדולה מ90-
מעלות בין הירך והגב – מוריד עומס מחוליות גב תחתון לפוזיציה ארגונומית מייטבית.
0מושב האוכף מקל על העומס שנוצר בישיבה על אזור האגן עצם הזנב והירכיים בזכות
צורתו המיוחדת.
0בסיס כסא צר במיוחד מאפשר תנועה קלה בעיקר במקומות צרים.
0בסיס עשוי אלומיניום .גלגלי סיליקון לפרקט ,רצפה או שטיח .בוכנת אלומיניום עם
מיפתח רחב בין גובה מינימום  55ועד  75ס״מ לגובה.
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כסאות ארגונומיים

כסא אקטיולום
מק"ט377013 :
 4,290ש״ח

86

כסאות ארגונומיים

0אקטיולום – כסא רב שימושי המאפשר תנועה בכל מצב.
0מתאים לעמדת עבודה חדר ישיבות או כסא אורח.
0רגל הכסא המעוגלת מאפשרת השענות קדימה או אחורה.
0שלד הכסא עשוי עץ אלון כבוש ,הגב עשוי מעץ דק עם ריפוד ומאפשר שינוי זווית
בזכות גמישות במחברים שלו לשלד.
 50שנות אחריות.
0מיוצר בנורווגיה.
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כסאות ארגונומיים

כסא דטסיט
מק"ט377016 :
 6,490ש״ח

88

כסאות ארגונומיים

0כסא הברכיים מתכוונן.
0אבולוציה של הכסא הבירכיים המקורי ,מאפשר מנחי ישיבה שונים.
0מושב רחב יותר תמיכת גב מתכווננת בגובה ועומק.
0ניתן גם לכוונן את שתי תמיכות השוקיים המרופדות.
0תמיכת מרפקים מתגברת למשענת הגב.
0שלד הכסא עשוי מעץ אלון כבוש.
 50שנות אחריות.
0מיוצר בנורווגיה.
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כסאות ארגונומיים

כסא ווינג
מק"ט377014 :
 4,490ש״ח
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כסאות ארגונומיים

0כסא הברכיים היחיד שנע על גבי גלגלים.
0מאפשר שינוי גובה ציר מסתובב.
 50שנות אחריות.
0מיוצר בנורווגיה.
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כסאות ארגונומיים

כסא מוב
מק"ט377017 :
 2,490ש״ח

92

כסאות ארגונומיים

0כסא הישענות לשולחנות ישיבה או עמידה (שולחן מתכוונן).
0הכסא מאפשר תנוחות ישיבה שונות ובכך מעודד שינוי מנח הגוף והמרצת זרם הדם.
0הבסיס עשוי מעץ מצופה לכה ,הכל בעבודת יד להשגת גימור מושלם.
0בתחתית הבסיס יש משטח גומי המאפשר ישיבה על כל סוגי הרצפות :פרקט ,שטיח או מרצפות .
0המושב הארגונומי עשוי מספוג יצוק צורני ,נועד לתמיכה רכה לאזור האגן.
0ניתן לשנות את זווית ההישענות תוך שימוש במשקל הגוף על הציר שנע  360מעלות.
 50שנות אחריות.
0מיוצר בנורווגיה.
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כסאות ארגונומיים

כסא מולטי
מק"ט377015 :
 3,990ש״ח

94

כסאות ארגונומיים

0כסא הברכיים קומפקטי.
0עיצוב מודרני מעץ אלון.
 40אופציות לקביעת שיפוע המושב.
0ניתן לשטח את הכסא לגמרי כדי להקל על נשיאה או איחסון.
 50שנות אחריות.
0מיוצר בנורווגיה.
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כסאות ארגונומיים

כסא וריאבל
מק"ט377012 :
 2,290ש״ח
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כסאות ארגונומיים

0להקלת לחץ על גב תחתון ולשינוי תנוחת הישיבה.
0ישיבה דינמית  -הממריצה את לחץ הדם ומאפשרת תנועה לגוף כולו.
0כסא הברכיים המקורי משנת  1979אייקון עיצובי כפי שהשם שלו מרמז.
0מאפשר ישיבה בתנוחות שונות.
0האגל המעוגלת מאפשרת תנועת נדנוד והמושב המשופע מאפשר מפתח.
0גדול מ 90-מעלות בזווית בין הגב והירכיים.
0כריות הבירכיים מאפשרות להניח את הבירכיים או רגל אחד או שתיים או הנחה של
הרגליים על הריצפה.
0לכסא אין מנגנונים או חלקים זזים .קל לנשיאה .עץ כבוש צורני חזק מהווה את השלד
הטיבעי של הכסא.
 50שנות אחריות.
0מיוצר בנורווגיה.
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אביזרים ארגונומים למשרד

פתרונות טכנולוגים מתקדמים
עולם הארגונומיה המשרדית עובר מהפך אמיתי בשנים האחרונות ,אנו עדים לביקוש
שהולך וגובר ,למוצרים משלימים עבור המשרד הבייתי ,עמדות עבודה בארגונים ובחברות,
במיוחד עבור העובדים שנמצאים מול המסך ,רוב שעות העבודה כדוגמת הייטקיסטים.
עולם הארגונומיה מתבסס בעיקר על ריהוט משרד הכולל כיסא ארותופדי ,המאפשר
ישיבה בריאה ונוחה יותר העוזרת להעלות את תפוקות העובדים ,לצד שולחנות מתכווננים
המאפשרים לעבוד בישיבה או בעמידה ,לפי הצורך.
כיום מצטרפים גם אביזרים משלימים ,פונקציונאליים למשרד ,כדי לתת מענה הוליסטי
מלא ,לתמיכה בגוף .מדובר בסדרות של אביזרים ופתרונות ארגונומיים איכותיים במיוחד,
לשדרוג סביבת העבודה שתהיה גם אפקטיבית יותר וגם בריאה ונוחה.
תכירו את האביזרים המשלימים של קיסר שיאפשרו לכם תנאי עבודה אופטימאליים לאורך
כל שעות היום:
זרועות למסכים  -חשוב להקפיד שהמסך יהיה במרחק נכון מהעיניים ובגובה הנכון,
מבחינת מנח צווארי ,חשוב שהמסך יהיה מול המשתמש ולא בצד שלא ,כדי למנוע תנועות
סיבוביות של הגוף.
משטחי עמידה  -חשוב כיום שעומדים לא להיות סטטיים ולאפשר לשלד הגוף להיות
בתנועה ,הנעת השרירים תוך כדי יום העבודה ,להזרמת הדם ,שמירה על גמישות המפרקים,
מניעת עייפות ושמירה על ריכוז ופוקוס.
תמיכת מחשב  -בעבודה מול מחשב נייד חשוב להניח את המחשב על תומך ייעודי בשיפוע,
כשהמסך בגובה העיניים ורחוק מהם ,לכן מומלץ על מקלדת נפרדת מהמסך .בנוסף לעובדים
מול מחשב נייח מומלץ להרים או להוריד את המחשב עם שולחן מתכוונן שמלווה את המשתמש
לפי הגובה הרצוי.
פתרונות חשמל  -אנחנו מרבים לעשות שימוש יום יום במכשירי חשמל רבים החל מלפטופ,
מטען לטלפון ,גוף תאורה ולכולם צריך למצוא פתרון עיצובי ללא חוטים בולטים .אחד הפתרונות
היעילים הוא צינור ייחודי שאוסף ומרכז בו את כל חוטי החשמל בצורה אחידה ואסטטית ,או
מפצל חשמלי ,מעל או מתחת לפלטה.
תאורה  -תאורה נכונה מקלה על עומס העיניים ומוציאה אותנו יותר טוב בשיחות הוידאו בזום
או בטימס .תאורה יכולה להיות ממוקדת ונקודתית או תאורה בחלל המשרד.
ריהוט משלים  -פתרונות לאחסון כגון ארגזי מגירות ,עכבר ומקלדת ,אופני כושר או תמיכה
לזרועות.
עכברים ומקלדות  -מקלדת ארגונומית מיוצרת ברוחב הכתפיים במטרה להקל על מנח
הכתפיים ולעזור להתמודד עם העייפות שמצטברת באזור מפרקי הכתף ומפרק המרפק.
עכבר הארגונומי לא גורם לפיתול בגידים של כף היד (כמו עכבר רגיל) ומאפשר להם להיות
במנח הטבעי.
לכל אחד מהתחומים הנ"ל יש מספר פתרונות בהתאם לצורך והתקציב ,רצוי להתייעץ עם
המומחים לארגונומיה משרדית בקיסר כדי לבנות את עמדת העבודה הארגונומית המושלמת
עבורך.
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אביזרים תומכים

זרוע למסך דגם DLB560

מק"ט300149 :
 455ש״ח

0משקל נשיאה  2-9ק״ג
0פלטת חיבור  10x10או  7.5x7.5ס"מ.
0יש לוודא תקן  VESAבגב המסך.
0גודל מסך  10עד  30אינטש.
0כולל תעלות הסתרת כבלים.
0כולל מפתח להתאמת משקל.
 20יציאות מאריך .USB
0הזרוע נצמדת לפלטה באמצעות מלחציים.

זרוע ל 2-מסכים דגם DLB560D
מק"ט300150 :
 869ש״ח

0משקל נשיאה  2-9ק״ג
0פלטת חיבור  10x10או  7.5x7.5ס"מ.
0יש לוודא תקן  VESAבגב המסך.
0גודל מסך  10עד  30אינטש.
0כולל תעלות הסתרת כבלים.
0כולל מפתח להתאמת משקל.
 20יציאות מאריך .USB
0הזרוע נצמדת לפלטה באמצעות מלחציים.
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אביזרים תומכים

זרוע ארוכה מתקפלת  90ס״מ
מק"ט377095 :
 1,090ש״ח

0מתקן הכולל עמוד בגוה  44.5מ״מ.
0נושא מקבל עד  15ק״ג דו מפרקי.

זרוע פנאומטית למסך

מק"ט377094 :
 695ש״ח

0זרוע שני מפרקים למסך מחשב.
0בוכנת גז ,כולל תפסן לשולחן.
0מתאים למסך במשקל קיר עד  10ק״ג.
0חיבור ווסה .75/100
0מגיע עם תפסן שולחן אחורי.
0מגיע עם אופציה לחבר לשולחן באמצעות חור בשולחן.
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אביזרים תומכים

זרוע פנאומטית ל 2-מסכים
מק"ט377093 :
 1,190ש״ח

0זרוע כפולה לשני מסכים ,בוכנת גז ,כולל תפסן לשולחן .
0מערכת זרועות בוכנות גז לשני מסכים.
0כל זרוע היא דו-מפרקית.
0כל מסך במשקל  2-7ק״ג ,חיבור ווסה .75/100
0מגיע עם תפסן שולחן אחורי.
0מגיע עם אופציה לחבר לשולחן באמצעות חור בשולחן.

מחבר לזרוע לנשיאת מחשב נייד

מק"ט310085 :
 140ש״ח

0המנשא עשוי פלדה הנותנת הגנה למחשב.
0רוחב המנשא ניתן לשינוי בהתאם לגודל המחשב.
0חריצים בגוף המנשא מאפשרים איוורור המחשב.
0ניתן לשנות את זווית והטית המנשא  360מעלות.
0מתאים למחשבים בגודל  10עד  16אינץ׳.
0צבע שחור.
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אביזרים תומכים

משטח עמידה סיליקון
מידות 90x60 :ס״מ

מק"ט300009 :
 250ש״ח

0משטח עמידה סיליקון לעמידה ממושכת מסייע במניעת
עייפות ,פיזור העומס לתמיכה אופטימלית בכף הרגל
ועומס הברכיים.
0שטיח סיליקון רך לעבודה בעמידה מספק איזון לעמידה
ממושכת ,דגש על רכות וגמישות המשטח ,הפחתת הלחץ
של מערכת השרירים והעצמות ,תומך ומרפד כפות רגליים,
ברכיים ,ירכיים וגב.
0מעניק תחושת הקלה ומאפשר עבודה חיונית לאורך זמן.
0משטח עמידה ארגונומי רך תפקידו לרענן ולהמריץ את
מחזור הדם ,בנוסף מעכב את תחושת העייפות והכאב
הנגרמים לאחר שעות מרובות של עמידה.
0מונע החלקה ,נשאר במקומו ,קל משקל ,עמיד מפני
כתמים וקל לניקוי.
0מתאים לעבודה במשרד ,לעבודה במטבח ,שרותי הבריאות,
צוותים רפואיים ועובדי מפעל.
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אביזרים תומכים

משטח עמידה אקטיבי 360

מק"ט550026 :
 290ש״ח

0משטח עמידה המאפשר תנועה בזמן העמידה
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אביזרים תומכים

משטח עמידה אקטיבי  /הדום רגליים
מק"ט377996 :
 650ש״ח

מידות 69x31x8 :ס״מ

0משטח העמידה שיוציא אתכם מאזור הנוחות.
0הדום רגליים חדשני שהופך למשטח עמידה אקטיבי.
0תהפכו את יום העבודה לדינאמי ומעניין.
0הפתרון האידאלי לעבודה אקטיבית ארגונומית.
0משטח עמידה מתאים לעבודה בעמידה המאפשר תנועת
רגלים והפעלת פלג גוף תחתון.
0ניתן להפוך את המשטח להדום לכפות רגליים על ידי
שליפת רגליים תחתונות.

הדום רגליים מתכוונן

מידה  36.6x3.39x40ס״מ
יכולת נשיאה עד  25ק”ג

מק"ט317773 :
 695ש״ח

0הדום רגלים מתקדם ,לישיבה ארגונומית  -הפתרון האידאלי
להרמת הרגליים והורדת העומס והלחץ מהגב תחתון.
0ניתן לשינוי גובה לפי צורך המשתמש ,בשש נקודות
גובות שונות.
0משטח הנחת הרגליים מרופד למניעת שריטות.
0חזק ויציב ,עשוי מפלדה בצבע שחור.
0ידית נשיאה רכה.
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אביזרים תומכים

מנשא למחשב נייח

מק"ט310055 :
 250ש״ח

0קופסאת מתכת להגנה ונשיאת מחשב נייח מתחת לפלטה
של השולחן.
0חיסכון במקום והגנה מאבק.
0ניתן להתאים רוחב וגובה.

0גובה מינימום  28.5ס״מ גובה מקסימום  51.2ס״מ.
0רוחב מינימום  12.8ס״מ מקסימום  21.0ס״מ.
0ניתן לסובב  180מעלות.
0משקל נשיאה עד  15ק״ג.
0צבע שחור או לבן.

מעמד למחשב נייד  /טאבלט רב מיפרקי

מק"ט317772 :
 250ש״ח

0הסוף לכאבי הצוואר ,המעמד שלא תיפרדו ממנו ויאפשר
לכם עבודה ארגונומית.
0מוצר זה מאפשר עבודה על המחשב או טאבלט בכל
מקום על השולחן על הספה ואפילו במיטה.
0הרגליים עשויות משלושה מפרקים שמאפשרים שינוי
גובה של  44ס״מ.
0אפשרות נעילה בכל גובה ובכל זווית.
0מוצר קל לנשיאה עם עיצוב עתידני.
0המוצר עשוי מאלומיניום צבע שחור.
0מידות:
 42x27x2ס״מ
יכולה נשיאה  10ק״ג
גובה מינימום  40מ״מ גובה מקסימום  480מ״מ
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אביזרים תומכים

מעמד מגביה למחשב נייד  /טאבלט

מק"ט317779 :
 350ש״ח

0הפתרון לכאבי הצוואר ,באמצעות מגביה למחשב נייד.
0מאפשר עבודה ארגונומית עם מחשב נייד בגובה העיניים.
0ניתן לשינוי זווית לישיבה ארגונומית נכונה.
0מגביה למחשב נייד בכל הגדלים ,יציב וחזק במיוחד.
0מיוצר ממתכת עם ציפוי אלומיניום מוברש.
0מתקפל ונוח לשימוש ,במידות:
 27.5x25x4ס״מ
גובה מקסימלי  20ס״מ
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מעמד ארגונומי לנייד עם תצוגת דף מקדימה
מק"ט377068 :
 590ש״ח

0מעמד צג עם  6מצבי גובה שונים.
0מעמד לתצוגת דפים אינטגרלי ,כך שהמסמכים תמיד
מוצגים לפני המסך לשיפור ארגונומיה והמנח של זוית
הצוואר .התוצאה היא פחות מאמץ על השרירים והחוליות.
 50שנות אחריות תוצרת בקר הולנד.
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תאורת לד שולחנית מתקדמת
מידות 40x12x46 :ס״מ

מק"ט317771 :
 390ש״ח

0מנורת שולחן מאלומיניום  12Wבצבע אפור מתכתי.
0דימר עם  6דרגות עוצמה.
 50צבעים שונים לצבע אור.
0חיבור  USBלטעינה חיצונית כולל שנאי.
0טיימר לסגירה אוטומטית.
0עיצוב חדשני.
0אחריות שנתיים.

תאורת לד שולחנית מתקדמת עם מטען אלחוטי
מידות 40x12x46 :ס״מ

מק"ט310076 :
 490ש״ח

0מנורת שולחן מאלומיניום  12Wבצבע אפור מתכתי עם
מטען אלחוטי.
0דימר עם  6דרגות עוצמה.
 50צבעים שונים לצבע אור.
0חיבור  USBלטעינה חיצונית כולל שנאי.
0טיימר לסגירה אוטומטית.
0עיצוב חדשני.
0אחריות שנתיים.
0מטען אלחוטי .5W
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מנורת לד שולחנית  2מפרקים  98לדים
מק"ט377092 :
 1,750ש״ח

0תאורה על זרוע עם שני מפרקים  1,015מ״מ אורך להאיר
משימות.
0טמפרטורה האור .colour temperature 4000K / 3000K
0כמות לדים  ,LED 49אפשרות לעמעם ,שנאי מתח נמוך
0יכול להגיע עם תושבת לשולחן ,תפסן לשולחן.
0מגיע בגוון בכסוף.
0כמות/עוצמת האור ,לומן ( - )lmהוא 742

מנורת לד שולחנית  98לדים
מק"ט377091 :
 1,750ש״ח

0צבע כסוף .NOVUS COMPLETE
0תאורה על זרוע להאיר סביבת עבודה.
0זרוע עם מפרק אחד  726מ״מ אורך.
0טמפרטורה האור 4000K / 3000K
0כמות לדים .LED 108
0אפשרות לעמעם ,שנאי מתח נמוך .100-240V / 50-60 Hz
0יכול להגיע עם תושבת לשולחן ,תפסן לשולחן ,חור בשולחן.
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מנורת לד רצפתית
מק"ט377090 :
 4,990ש״ח

0צבע כסוף .ATTENZIA SPECEXT
 20לחצנים לכיבוי  /הדלקה  /עמעום לשליטה נפרדת
על הפנאלים.
0חיישן המתאים את עוצמת הלד בהתאם לתאורת הסביבה.
0חיישן נוכחות המכבה את המנורה בעת עזיבה.
0טמפ׳ צבע לבחירה .3000K/4000K
0כמות/עוצמת האור ,לומן ( - )lmהוא .10,000-10,800
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מפצל חשמל אקס ויטל על השולחן
מק"ט377723 :
 250-590ש״ח

סביבת עבודה נוחה ,מרגיעה ופרודקטיבית צריכה להיות
שילוב של פתרונות מתקדמים ונגישים כדי לאפשר עבודה
ממושכת .עמדת חשמל וטעינה צמודה לשולחן בהתאמה
אישית ,עם גישה מיידית לחשמל.
0אקס ויטל אידאלי לשולחנות עבודה בבית ,במשרד
ובחדרי ישיבות.
0התקנה פשוטה ביותר באמצעות מלחציים ,ללא חורים
בשולחן.
0חיבור לחשמל באמצעות כבל מותאם באורך  2מטר –
כלול בערכה.
0זמין בכיסוי כסוף עם שקעים ותושבות שחורות.
0גימור ברמה גבוהה ,מנגנון מכני עמיד במיוחד ,שלוש
שנות אחריות.
0מתח עבודה מקסימלי .230VAC 50VHz
0זרם עבודה מקסימלי .16A
0טמפרטורת עבודה עד .70°C
0שקעים .PC
 100%0בדיקת איכות על המשכיות ,קוטביות ,בידוד והארקה.
0המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי.

מפצל חשמל קונקטו תת שולחני
מק"ט( 377729 :או  377723באתר)
 190-360ש״ח

0מתח עבודה מקסימלי.230VAC 50VHz :
0זרם עבודה מקסימלי.16A :
0טמפרטורת עבודה :עד .70°C
0מבנה קומפקטי ועמיד במיוחד  -בטיח שימוש לאורך זמן.
0גוף המוצר :אלומיניום.
0שקעים.PC :
0מאובזר במחברי  GSTזכר ונקבה מובנים.
 100%0בדיקת איכות על המשכיות ,קוטביות ,בידוד והארקה.
0המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי.
 30שנות אחריות ע״י חברה גרמנית רשומה.
0התקנה :לא נדרש שימוש בכלים .המוצר מסופק עם
ערכת חיבור למשטחים שונים.
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צינור שרשורי לאיסוף כבלים

מק"ט377714 :
 95ש״ח

0שרוול לאיסוף כבלים אנכי לשולחן מתכוונן בגובה
 70-125ס״מ.
0התקנה פשוטה מתחת שולחן.
0פרקטי להולכת כבלי חשמל ותקשורת.
0מאפשר מעבר לכ 8-כבלים.
0חוליות במבנה מאפשרות גמישות יתר בעת שינוי גובה
השולחן.
0שלוש שנות אחריות.
0המוצר בעל גימור ברמה גבוהה ,שימוש לאורך זמן.
0צבעים שחור או לבן.
0גוף המוצר פלסטיק ,בסיס אלומיניום.
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ארגז מגירות מתכת
מק"ט310055 :
 665-895ש״ח

 30מגירות מתכת חזק במיוחד בעיצוב מודרני עם גלגלים.
0מגירה עליונה עם מנעול ומפתח.
0עומק  50ס״מ ,גובה  60ס״מ ,רוחב  30ס״מ.
0צבע לבן או שחור.
0אפשרות לתוספת כרית מגנטית לישיבה.

משטח כתיבה לשולחן דוחה נוזלים
מק"ט317774 :
 95ש״ח

מידות 60x35x2 :ס״מ
0משטח סיליקון בצבע שחור.
0משטח זווית למניעת החלקה.
0צבע המשטח מוריד את מאמץ מהעיניים (לעומת
משטח בהיר).
0המשטח מגן על פלטת השולחן משריטות או
שפיכת נוזלים.
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 ERGORESTהוא כלי יעיל במניעת מגוון של תלונות ומחלות
הנובעות מעבודה מול מחשב ,במשרד ועבודה תעשייתית.
0עוזר למזער אי נוחות הקשורה לעייפות במקום העבודה.
0תנועה חלקה המאפשרת “ריחוף״ הזרוע והאמה עם עומס
מינימלי על שרירי הכתף.
0מאפשר עמידה יציבה וארגונומית המקלה את העומס
על רצועות הכתפיים.
0מתאים במיוחד למי שעובד שעות רבות מול מסך.
0אורך התומך בפריסה מירבית  27.1ס״מ.
0גודל פד תומך האמה  20x10.2ס״מ.
0תומך עד למשקל של  12ק״ג.
0תפסן עובי שולחן מקסימום  4.3ס״מ מינימום  1.5ס״מ.

תומך זרוע ארגונומי ארוך תוצרת ERGOREST
מק"ט377066 :
 750ש״ח

 ERGORESTהוא כלי יעיל במניעת מגוון של תלונות
ומחלות הנובעות מעבודה מול מחשב ,במשרד ועבודה
תעשייתית.
0עוזר למזער אי נוחות הקשורים לעבודה ועייפות
במקום העבודה.
0תנועה חלקה המאפשרת “ריחוף״ הזרוע והאמה
עם עומס מינימלי על שרירי הכתף.
0התאמת גובה המסעד מגובה משטח העבודה עד
גובה של  7.5ס״מ מעל.
0אורך התומך בפריסה מירבית  27.1ס״מ.
0גודל פד תומך האמה  20x10.2ס״מ.
0תומך עד למשקל של  12ק״ג.

אביזרים תומכים  -ריהוט משלים

תומך זרוע ארגונומי תוצרת ERGOREST

מק"ט317778 :
 690ש״ח
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אופני כושר עם משטח עבודה מתכוונן

מק"ט310017 :
 3,000-3,100ש״ח

חוזרים לכושר עם אופני קיסר
במקביל לעבודה על המחשב ,צפיה בסרטונים ,או ישבה
בפגישות זום ארוכות ,למקסם את הזמן ולעבור לאופני
הכושר של קיסר.
באמצעות אופניים אלו ניתן למקסם את הפעילות בזמן
העבודה.
אופניים חדשניים אלה מאפשרים תרגילים קלים לשימוש
יומיומי .השימוש באופניים אידיאלי במשרד או בבית.
0בזכות גודלם הקומפקטי של האופניים הם תופסים
מעט מקום.
0תצוגה דיגיטלית למעקב אחרי הפעילות הגופנית :מהירות,
מרחק ,משך התרגול וצריכת קלוריות.
0צבע האופניים לבן.
 80רמות התנגדות.
0מערכת דוושות שקטה לדיווש חלק.
0גלגלי חיישן הכבידה ניתנים לנעילה.
0גובה המושב 75.2-9.42 :ס״מ.
0משקל  23ק״ג.
0עומס מקסימלי  136ק״ג.
0מידות בס״מ( 77.7 :אורך) ( 59 xרוחב) ( 75.2-94.2 xגובה).
0אחריות  3שנים.
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אופני כושר

מק"ט377019 :
 3,000ש״ח

חוזרים לכושר עם אופני קיסר
האביב בפתח ,וזה הזמן במקביל לעבודה על המחשב ,צפיה
בסרטונים ,או ישבה בפגישות זום ארוכות ,למקסם את הזמן
ולעבור לאופני הכושר של קיסר.
באמצעות אופניים אלו ניתן למקסם את הפעילות בזמן
העבודה.
אופניים חדשניים אלה מאפשרים תרגילים קלים לשימוש
יומיומי .השימוש באופניים אידיאלי במשרד או בבית.
בזכות גודלם הקומפקטי של האופניים הם תופסים מעט מקום.
ניתן לעקוב בקלות אחר הפעילות שלכם מהתצוגה הדיגיטלית
בה ניתן לראות מהירות ,מרחק ,משך התרגול וצריכת קלוריות.
0צבע האופניים לבן
 80רמות התנגדות
0מערכת דוושות שקטה לדיווש חלק
0תצוגה דיגיטלית למעקב אחרי הפעילות הגופנית
0גלגלי חיישן הכבידה ניתנים לנעילה גובה המושב:
 75.2עד  94.2ס״מ
0משקל  23ק״ג
0עומס מקסימלי  136ק״ג
0מידות מוצר:
0מידות בס״מ( 77.7 :אורך) ( 59 xרוחב) ( 75.2-94.2 xגובה).
0אחריות  3שנים.
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עכבר מחשב ארגונומי אנכי דגם EVOLUENT4

מק"ט550083 :
 750ש״ח

0עכבר אנכי ארגונומי מסדרת העכברים של .EVOLUENT
0עיצוב ארגונומי מתקדם ,מקשים קלילים ,מנח יד
טבעי נייטראלי.
0מונע את פיתול הזרוע ומתח בגידים (לעומת עכבר
רגיל אופקי הגורם לפיתול הזרוע ממצבה הטבעי).
0חמישה לחצנים ניתנים לתכנות פונקציות הלחצנים.
0מתאים לעבודה מדויקת במיוחד (תוכנות גרפיות -
אוטוקאד ,פוטושופ).
0מתאים לכף יד בינונית עד גדולה.

עכבר מחשב ארגונומי ורטיקלי אלחוטי BAKKER
מק"ט377067 :
 690ש״ח

0זוית האחיזה של העכבר מבטיחה את תנוחה הנכונה
לפרק כף היד.
0צורת העכבר מחייבת את כרית כף היד לאחיזה נכונה.
0מנח כמו לחיצת ידיים הוא המנח הטבעי.
0המוצר מונע כאבים ודלקות בעיקר לפרק כף היד אבל
גם למפרק וכתף כל זאת עכבר ורטיקלי יכול לפתור.
 50שנות אחריות.
0תוצרת בקר הולנד.
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עכבר מחשב ארגונומי כפפה HANDSHOEMOUSE -

מק"ט550056 :
 820ש״ח

0עכבר מחשב ארגונומי מעוצב להטיית כף היד למנח יד
טבעי ,משחרר את העומס מהגידים.
0כף היד כולה מרחפת מעל העכבר ללא חיכוך כלשהו.
0העכבר קיים ב 4-מידות ליד ימין עבור התאמה מושלמת
לכל גודל כף יד.
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מקלדת ארגונומית  BAKKERלבנה
מק"ט550083 :
 750ש״ח

0מקלדת אלחוטית המתקדמות ביותר בתחום.
0הייחוד של המקלדת הוא שאין לה מקבץ מקשי מספרים
בצד ימין כמו מקלדת רגילה (המספרים הם למעלה).
0תכונה זו מאפשרת למקלדת להיות צרה וקומפקטית כדי
לא למתוח את שרירי הכתף בעבודה עם עכבר .כלומר
העכבר יכול להיות ממוקם קרוב יותר לגוף.
0מקלדת קטנה גם נוחה יותר לנשיאה ממקום למקום.
0מנגנון הלחיצה של המקשים הוא מתקדם ביותר ומאפשר
מגע עדיין ונעים להקלדה.
0גוון מקלדת צבע ייחודי אותיות כהות על רקע לבן של
המקשים מורידים משמעותית את מאמץ של העיניים
בהקלדה.
0תוצרת בקר והולנד.

מקלדת ארגונומית  EVOLUENTמתאימה לשמאליים
מק"ט550048 :
 580ש״ח

0מקלדת מתאימה לשמאליים ,פד מספרים מחובר בצד
שמאל.
0מתוכננת למניעה של מתיחת הזרוע לכיוון העכבר ע”י
עיצוב של משטח המספרים מצד שמאל וקירוב העכבר
למרכז שטח העבודה ,כך שהזרוע הימנית אינה מתוחה
בזמן העבודה עם העכבר .נינוחות יד ימין.
0דקה במיוחד כדי למנוע עומס על שורש כף היד.
0הפחתת הצורך בהרמת חוזרת ונשנית של יד ימין מן
המקלדת כאשר עובדים עם פד המספרים ביד שמאל.
0איכות גבוהה של מקשים בדומה למקלדות מחשבים ניידים.
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