
THE INMOVEMENT EDGE

Standing during the workday 
increases creativity, energy 
and focus.  

Sitting is linked to 
cardiovascular disease 

Standing while working allows 
you to burn more calories and 
increase productivity

SPECIFICATIONS

Work surface: 104 x 66 cm

Keyboard tray width: 63 cm

36 cm of vertical travel

Max weight capacity: 15.8 kg

Weight: 26.3 kg

Warranty: 1 yr. 
Warranty outside of the U.S. may vary

The Elevate DeskTop DT2 allows for a fully functional 
workstation

Assembled and ready to use with nearly any surface 

Available in modern white, light wood grain or rich 
dark wood grain finishes 

Ten spring-assisted height adjustments accommodate 
96 percent of the population 

ELEVATE DESKTOP DT2 
COMBINE THE HEALTH BENEFITS OF STANDING WITH  
THE CONVENIENCE OF A FULL-SIZED DESK 

KEY FEATURES

At a full 104 cm across and 66 cm deep, the 
InMovement® Elevate DeskTop™ DT2 offers a 
generous surface area that allows for a fully functional 
workstation capable of accommodating an extra 
monitor. The DT2 comes assembled and ready for use. 
Simply set the DT2 on top of nearly any work surface to 
experience the benefits of standing while working. 

Engineered with ergonomics in mind, the keyboard tray 
is lower than a traditional standing surface, improving  
  posture and comfort. 

The keyboard tray is also 
retractable, sliding out of the 
way when not in use. 

  The DT2 is available in 
three high-end finishes to 
complement any workspace. 
Choose from white, an elegant 
light wood grain or a rich dark 
wood grain finish. 

DT2 COLOR OPTIONS

 Accessories and monitor not included

Harmonijne połączenie korzyści z pracy na stojąco z wygodą pełnowymiarowego biurka

Zmień pozycję z siedzącej na stojącą w ciągu kilku sekund, pracując przy najbardziej popularnym modelu nadstawki InMovement, Elevate Desktop DT2.

Dostarczymy ją już złożoną i gotową do użytkowania. Posiada 10 różnych ustawień wysokości. Po prostu ustaw je na blacie swojego dotychczasowego biurka, pociągnij za uchwyt z boku i dopasuj do wysokości, która Ci odpowiada. 

Zaprojektowana pod kątem optymalnej ergonomii stanowiska pracy półka pod klawiaturę jest usytuowana niżej niż w przypadku tradycyjnej powierzchni do pracy stojącej, by poprawić postawę i komfort pracy.

Można ją wysuwać i chować, dzięki temu nie przeszkadza, gdy nie jest używana.

Cena: 3150 PLN

WYSUWANA KLAWIATURA
Wysuwana półka na klawiaturę sprawia, że klawiatura i mysz znajdują się na idealnej pod względem ergonomii wysokości

EKSKLUZYWNA WIELKOŚĆ BLATU
Powierzchnia do pracy wnosi 104,14 cm x 55,8 cm i zapewnia obszerną przestrzeń do swobodnej pracy

BĄDŹ W FORMIE
Osoby korzystające z tego rozwiązania, przyznały, że odczuły przypływ energii życiowej, dzięki zmianie pozycji w ciągu dnia pracy z siedzącej na stojącą

Powierzchnia do pracy: 104,14 x 55,8cm

Szerokość podkładki pod klawiaturę 63,5 cm

Maksymalna wysokość regulacji w pionie 35,5 cm

Maksymalne obciążenie: 13,60 kg

Waga całości konstrukcji 26,30 kg

Gwarancja 48 m-cy

SPECYFIKACJA

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY


