
THE INMOVEMENT EDGE

Electrical activity in the leg 
muscles shuts off as soon as 
you take a seat

Movement during your 
day reduces the risk of 
cardiovascular disease, type 2 
diabetes and cancer

Standing burns more calories  
and increases energy and 
productivity

SPECIFICATIONS

Work surface: 61 x 36 cm

51 cm of vertical travel

Accommodates desks: 
2 – 6 cm thick

Max weight capacity: 4.5 kg

Weight: 8.3 kg

Warranty: 5 yrs.  
Warranty outside of the U.S. may vary

Designed specifically for laptop users

The silver-matte finish complements any workspace

360 degree rotation makes it easy to share a screen or 
move the DT1 out of the way when not in use

Mount the workstation using the clamp for quick 
installation or use the grommet option for a more 
permanent solution

ELEVATE DESKTOP DT1 
DESIGNED EXCLUSIVELY FOR LAPTOP USERS WHO WANT TO  
EXPERIENCE THE BENEFITS OF STANDING WHILE WORKING

The InMovement® Elevate DeskTop™ DT1 is a premium sit-to-stand 
workstation designed specifically for laptop users. The DT1 raises 51 
cm, enabling quick mobility from a sitting to standing position. Rotate 
the DT1 360 degrees to share a screen or move it out of the way when 
not in use. Two installation options make set up simple. Mount the 
workstation using the clamp or utilize the grommet option for a more 
permanent installation. 

KEY FEATURES

Nadstawka na biurko

Zaprojektowana z myślą o użytkownikach laptopów
 dla poprawy komfortu pracy

Odkryj dobroczynne efekty pracy w pozycji stojącej. 

Ruchome ramię z podstawką umożliwia rotację o 360 stopni, co zapewnia wszechstronną i komfortową pracę.

DT1 podnosi się na wysokość 50,8 cm, co umożliwia szybką zmianę pozycji z siedzącej na stojącą. Ruchome ramię umożliwia rotacje nadstawki na laptop, dzięki czemu możemy pokazać zawartość naszego monitora współpracownikowi, lub odsunąć ją na bok, gdy nie korzystamy z komputera. Dwie opcje montażu: tymczasowa lub na stałe.

PRZEMYŚLANY DESIGN
Zaprojektowana dla użytkowników laptopów

DWIE OPCJE MOCOWANIA DO BIURKA
Za pomocą specjalnego klipsa ( szybka instalacja) lub dokręcenie pierścienia ( opcja „na stałe”)

UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWANIA
Ramię rotujące do 360 stopni ułatwia dzielenie się zawartością naszego komputera z współpracownikami

WSTAŃ PO SWOJE ZDROWIE
Uwodniono, że praca w pozycji stojącej poprawia produktywność i kreatywność

Zakres ruchu obrotowego 360 stopni

Powierzchnia do pracy: 60,9 x 35,56 cm

Maksymalna wysokość regulacji w pionie: 50,80 cm

Maksymalne obciążenie: 4,54 kg

Kolor: srebrny

Dostosowane do biurek o szerokości rantu: 1,98 - 6,5 cm

Waga: 8,35 kg

Gwarancja: 4 lata 

ATUTY I KORZYŚCI

CENA:
2449 PLN


