
PIEZO™ 
- bezpieczeństwo inwestycji

www.linak.pl/deskline
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Zadbaj o wydłużenie czasu eksploatacji swojego biurka, 
wprowadzając system antykolizyjny PIEZO™ 

Meble biurowe powinny wykazywać 
najwyższą wytrzymałość i niezawodność, 
tak aby mogły być użytkowane przez wiele 
godzin dziennie na przestrzeni wielu lat. 
Dziś nawet najnowocześniejsze i najbardziej 
wyrafinowane konstrukcje stołów biurowych 
uwzględniają wymogi najwyższej trwałości. 
W toku eksploatacji łatwo może dojść do 
przypadkowego uszkodzenia biurka w czasie 
jego podnoszenia lub opuszczania. Ewentualna 
kolizja może doprowadzić nie tylko do 
skrócenia żywotności samego produktu, ale 
także do uszkodzenia przedmiotu, który w niej 
uczestniczył.

Warto zadbać o ochronę w czasie podnoszenia 
i opuszczania stołu poprzez wprowadzenie 
systemu elektrycznej regulacji wysokości na 
bazie siłowników DESKLINE® z systemem 
antykolizyjnym. Jest to system o nazwie PIEZO.

Co to jest PIEZO?
PIEZO to stworzone przez firmę LINAK sprzętowe 
rozwiązanie antykolizyjne. System bazuje na 
czujniku PIEZO, zintegrowanym z kolumną 
podnoszącą w sposób, który nie powoduje 

uszczerbku dla walorów wizualnych konstrukcji. 
Czujnik odpowiada za wykrywanie wszelkiego 
rodzaju przeszkód na drodze blatu podczas 
jego podnoszenia lub obniżania, a także za 
zatrzymanie ruchu w celu uniknięcia kolizji.

Błyskawiczne podłączanie
Systemy DESKLINE pozwalają na skupienie 
uwagi na konstrukcji, stabilności i walorach 
estetycznych rozwiązania. Jako globalny 
lider firma LINAK dostarcza rozwiązania na 
potrzeby elektrycznej regulacji wysokości, które 
odznaczają się możliwością błyskawicznego 
podłączenia.

Owocem ścisłej współpracy z klientami są 
innowacyjne i ergonomiczne systemy regulacji 
wysokości biurek i stanowisk roboczych. 
Działalność firmy LINAK koncentruje się wokół 
zwiększania nie tylko komfortu użytkowania 
produktów, ale również zapotrzebowania na 
nie. Wszystkim działaniom przyświeca cel 
zachowania pozycji globalnego lidera 
w obszarze innowacyjnych elektrycznych 
systemów siłownikowych, które poprawiają 
jakość życia i pracy ludzi.
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Zalety systemu PIEZO

✔ Wzrost bezpieczeństwa produktu
 - System PIEZO pozwala na wykrywanie przeszkód
  w czasie zarówno podnoszenia, jak i opuszczania.
 - Rozwiązanie sprzętowe wykazuje wysoką czułość 
  i zdolność do szybkiej reakcji.

✔ Konstrukcja bez kompromisów
 - System PIEZO to rozwiązanie zintegrowane z 
  kolumną i jako takie nie powoduje uszczerbku 
  dla walorów wizualnych konstrukcji.

✔ Wysoka jakość
 - System PIEZO to stabilne rozwiązanie, które działa 
  bez względu na obciążenie i temperaturę.

✔ Produkcja według modelu LEAN
 - System PIEZO jest zintegrowany z kolumną, co 
  sprawia, że nie wymaga dodatkowych czynności 
  montażowych.
 - System antykolizyjny jako rozwiązanie sprzętowe 
  nie wymaga konfiguracji skrzynki kontrolnej, co 
  przekłada się na oszczędność czasu podczas 
  montażu biurka.
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Biurko na lata
Zalety sprzętowych rozwiązań antykolizyjnych

Nowa inwestycja w umeblowanie biura zasługuje na 
najlepszą ochronę. 
Sprzętowe rozwiązania antykolizyjne PIEZO zapewniają ochronę 

zarówno w czasie opuszczania, jak i podnoszenia blatu.

Od mebli biurowych należy oczekiwać najwyższej funkcjonalności i wieloletniej 
żywotności. Warto zadbać o ochronę blatów oraz innych elementów 
umeblowania poprzez wprowadzenie rozwiązania antykolizyjnego. System taki 
zapobiega zniszczeniu blatu w wyniku kolizji z innymi przedmiotami.
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Korzyści wynikające z wprowadzenia systemu 
antykolizyjnego
System antykolizyjny to przydatne rozwiązanie zapobiegające 

uszkodzeniu blatu przez oparcie fotela, zawadzeniu komputerem 
stacjonarnym o kosz czy zgnieceniu szuflady. System odznacza się wysoką 
czułością i zdolnością do błyskawicznej reakcji, a czujnik zapewnia 
wykrywanie przeszkód w czasie zarówno podnoszenia, jak i opuszczania. 
Oznacza to pewność bezpieczeństwa biurka oraz innych elementów 
wyposażenia w razie niezamierzonego zawadzenia na przykład o otwarte 
okno, gniazdko elektryczne, ramę okienną, obraz itp.
 
Z systemem PIEZO ruch w górę i w dół odbywa się bezpieczniej.
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Z rozwiązaniami DESKLINE® droga w górę 
przebiega bezpieczniej
Firma LINAK może poszczycić się najszerszą 
ofertą produktową na rynku. System PIEZO™ 
to opcja bazująca na siedmiu trzyczęściowych 
kolumnach podnoszących.

W ofercie każdy znajdzie dla siebie odpowiednie 
rozwiązanie: prostokątne lub owalne, 
standardowe lub odwrócone, z silnikiem 
wzdłużnym lub prostopadłym.
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DPF1K DPF1M DPF1C DPF1W DPT

DL12 DL14 DL16 DL17

Aby uzyskać więcej informacji na temat 
oferty produktowej segmentu DESKLINE, 
zachęcamy do odwiedzenia strony: 
www.linak.pl/deskline



Perfekcja w ruchu
Jeżeli szukasz sposobu na wprowadzenie ruchu 
w obrębie swojego biurka lub stanowiska roboczego, 
sięgnij po rozwiązanie do regulacji wysokości na bazie 
siłowników liniowych DESKLINE®, aby w prosty sposób 
zyskać przewagę konkurencyjną. Firma LINAK dostarcza 
rozwiązania, w których wszystkie podzespoły doskonale 
ze sobą współpracują, zapewniając najwyższe korzyści 
w zakresie poziomu hałasu i jakości eksploatacji. 
Dodatkowym atutem jest pełna kompatybilność 
skrzynek kontrolnych i paneli obsługowych z kolumnami. 
Wszystkie elementy są błyskawicznie podłączane.
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Zasady użytkowania
Użytkownik odpowiada za określenie 
przydatności produktów LINAK do 
konkretnych zastosowań. Firma 
LINAK przykłada ogromną wagę do 
zapewnienia rzetelnych i aktualnych 
informacji na temat swoich produktów. 
Niemniej ze względu na trwające prace 
nad udoskonaleniami należy spodziewać 
się częstych niezapowiedzianych zmian 
i modyfikacji produktów firmy. 
Dlatego też firma LINAK nie może 
zagwarantować, że podane informacje 
są prawidłowe i aktualne. Firma LINAK 
dokłada także wszelkich starań, aby 
zapewnić szybką realizację wszystkich 
zamówień. Niemniej z przyczyn 
opisanych powyżej nie jest możliwe 
zagwarantowanie dostępności każdego 
produktu. Firma LINAK zastrzega sobie 
prawo do wycofania ze sprzedaży 
produktów opisanych na swojej stronie 
internetowej, w katalogach i wszelkich 
innych publikacjach.

Wszystkie transakcje podlegają ogólnym 
zasadom sprzedaży i dystrybucji firmy 
LINAK. Aby otrzymać kopię, prosimy 
o kontakt.

Aby uzyskać więcej informacji na temat 
oferty produktowej segmentu DESKLINE, 
zachęcamy do odwiedzenia strony: 
www.linak.pl/deskline

Aby uzyskać więcej informacji na temat 
rozwiązań PIEZO

Subskrybuj aktualności segmentu 
DESKLINE: www.linak.pl/subscribe


