
Klávesnicové systémy

Vybete si z naší široké nabídky mechanism , klávesnicových desek, desek pro myš, op rek
záp stí, abyste si vytvo ili klávesnicový systém dle vašich p edstav. Použitím kód pro výrobky
klávesnicových systém a uvedených možných ástí na t chto stránkách si m žete sestavit
celkový kód systému dle vašeho p ání.

Kód systému:

deska podložka

klávesnice myši záp stí

Mechanismus
5G 2G
Nejnovejší typ, navíc umož uje Umožnuje nastavit požadovaný
v tší výškové nastavení až 5cm sklon klávesnice, který jednoduše
nad pracovní desku stolu. ep zabezpe íte utažením jednoho
ramene umožnuje horizontální areta ního šroubu. ep ramene
otá ení celého mechanismu umož uje horizontální otá ení
v rozsahu 360° a vertikální úhel celého mechanismu v rozsahu
lze nastavit na 0° až 15°. Díky 360° a vertikální úhel lze nastavit
pružinovému systému je rameno na 0° až 15°. Díky pružinovému
velmi snadno ovladatelné. systému je rameno snadno

ovladatelné.
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mechanismus deska



Základní deska klávesnice ( cena zahrnuta již v mechanismu )

200 laptop - pouze bez podložky záp stí
1000 ergo - dodává se s podložkou záp stí v p n
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Deska pro myš

Kód

12R deska pro myš na pravé stran
12L deska pro myš na levé stran

12D desky pod myš na obou stranách

91 deska pro myš
( možno na pravé nebo levé stran  )

91H
( možno na pravé nebo levé stran  )

( kód 91 a 91H se jedná o clip mouse )

Podložka pod záp stí

Kód

G 48cm podložka pod záp stí gel
F 48cm podložka pod záp stí p na

( F pouze u desky 900 standard )

G27 69cm podložka pod záp stí gel
( pouze u desky 500 big )

GMP 48cm podložka pod záp stí gel
18cm podložka pod záp stí gel
( pouze u desky 500 big )
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deska pod myš - horní uchycení



Kancelářský nábytek M1, s.r.o.
www.m1.cz

Kancelářský a sedací nábytek (kancelářské, manažerské a ergonomické židle)

Návrh a CAD projekt interiéru ve 3D a vizualizace.

Zpracujeme komerční interiéry na klíč. 

Studio zdravého sezení. 

Naší specializací je ergonomie sezení. 

Jsme průkopníci systému SEDĚT - LEŽET - STÁT. 

Pravděpodobně jako jediní na světě vyrábíme ergonomické doplňky k židlím.

obchodní firma: Kancelářský nábytek M1, s. r. o.
sídlo: Masarykova č.p.466/ 212, 415 10 Teplice

zapsána v OR, vedeným Krajským soudem v Ústí n.L.,
oddíl C, vložka 10223, den zápisu: 24. ledna 1996

IČO: 64651371, DIČ: CZ64651371,
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 831780247/0100

www.m1.cz   teplice@m1.cz

prodejna I: prodejna II: prodejna III:
415 10 TEPLICE 412 01 LITOMĚŘICE 170 00 PRAHA 7
Masarykova č.p.466/ 212 Želetická č.p.699/ 8 U průhonu č. p. 523/6
tel: 417 530 136 tel: 416 739 017 tel: 739 055 040
tel/fax: 417 562 158 tel/fax: 416 739 160 mobil 1: 603 439 910
mobil: 605 212 616 mobil: 603 273 624 mobil 2: 603 486 096
e-mail: teplice@m1.cz e-mail: litomerice@m1.cz e-mail: praha@m1.cz
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