
Tehniskā specifikācija

SILKEBORG

Galda virsma
Platums: 1200-1800 mm
Dziļums: 700-800 mm

Pacelšanas ātrums
32-40 mm/s

Enerģijas patēriņš Trokšņu līmenis 
Gaidīšanas režīmā ~0.05W < 48 db

Regulācijas diapazons
500 mm

Celtspēja 
120 kg

Lielākā caurule
Apakšā, četrstūra

Standarta toņi

Balts     Pelēks      Melns

Cauruļu izmēri
80x60, 70x50, 60x40 mm

Pacelšanas augstums
621-1121
* bez galda virsmas

 mm

Pakojums
Iepakots izjauktā veidā
vienā kartona kastē

MADE IN  EUROPE

Augstumā regulējamais, elektriskais
2-kāju/motoru rāmis taisnstūra galdu virsmām
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Forma, izsmalcinātība un estētika kombinācijā ar izcilu 

tehnisku izpildījumu un stabilitāti ir mūsu produktu 

pamatvērtības.

Galda rāmja tehniski risinājumi ļauj izmantot galdu bez 

papildus vadu Groza. Viss nepieciešamais darbam (vadi, 

pagarinātāji, strāvas pārveidotāju ierīces) var tikt viegli 

izvietots un paslēpts galda rāmī.



SILKEBORG

PRODUKTA APRAKSTS
Elektriski augstumā regulējamais rāmis biroja galdiem. Paredzēts lietošanai iekštelpās.

� Rekomendējamais galda virsmas platums: no 1200 līdz 1800mm

� Rekomendējamais galda virsmas dziļums: no 700 līdz 800mm

� Pacelšanas ātrums: 32-40mm/s

� Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā: apt. 0,05w

� Trokšņu līmenis: <48db

� Regulācijas diapazons: 500mm

� Min/max augstums (bez galda virsmas): no 621-1121mm. 

� Drošība: Automātiskā apstāšanās sistēma sadursmes gadījumā.

� Celtspēja max: 120kg

� Pacelšanas kolonnas cauruļu izmēri: 80x60; 70x50; 60x40mm

� Pieejamie toņi (noliktavas programma): Pelēks RAL9006, Balts RAL9016, Melns RAL9005

� Individuālais iepakojums: Iepakots izjauktā veidā vienā kartona kastē 64x67,5x24,5cm. 

   Svars (brut/net) 35,00/34,00kg

Rāmis izstrādāts saskaņā ar EN standartu normām: 

EN 527-2:2016 Biroja mēbeles – Biroja rakstāmgaldi – 2.daļa: Drošība, stabilitāte un funkcionalitāte

Testēšanas metode pēc EN 1730 Mēbeles – Biroja rakstāmgaldi

Elektroniskā aprīkojuma atbilstība normām pēc RoHs, Reach, EMC direktīva, UL962, CHINA RoHS
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