
BIURKA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI 

W związku ze zwiększającym się popytem na biurka z regulacją wysokości pragniemy

przypomnieć o istnieniu takich biurek w naszej Niestandardowej ofercie produkcyjnej. 

Korzyści płynących ze stosowania biurek z regulacją wysokości jest bardzo wiele: 

-- stelaże z regulacją pozwalają stworzyć w pełni ergonomiczne stanowiska pracy 

-- regulacja wysokości stelaży odbywa się w sposób płynny/mechaniczny 

-- stelaże te dają możliwość komfortowej pracy 

-- pozwalają na dopasowanie wysokości blatu roboczego do upodobań czy wzrostu 

użytkownika 

W krajach skandynawskich takie siedząco - stojące stanowiska pracy są standardem. 

Nasza oferta skierowana jest głównie do miejsc pracy jedno lub dwuzmianowych ze względu 

na regulację manualną (mechaniczną). Regulacja odbywa się za pomocą odkręcania  

i przykręcania dociskowej śruby czy stożkowego zacisku znajdującego się w nogach od 

wewnętrznej strony. 

Regulacja mechaniczna nie jest tak komfortowa jak elektryczna, ale przekładając to na 

różnicę cenową obydwu  rozwiązań uważamy, że dyskomfort zostaje zrekompensowany. 

Przykładowo: ceny biurek z regulacją elektryczną wahają się w przedziale 

od 2000 do 5000 zł. Ceny proponowanych biurek z manualną regulacją kształtują 

się na poziomie 600 - 1300,00 zł netto w zależności od wielkości blatu. 

Od proponowanych cen udzielamy rabatu handlowego w zależności od wielkości 
zamówienia. 

W naszej ofercie można wyróżnić kilka modeli stelaży do biurek z regulacją wysokości.  

Proponujemy:  

Biurko na stelażu CR-1/BK regulacja w zakresie 680-860 mm.  

http://www.kjk.com.pl/


Biurko na stelażu CR-2/BW lub CR-2/BK z regulacją  

w zakresie 680-870mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biurko na stelażu CR-3/BW lub CR-3/BK z regulacją  

w zakresie 680-870mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFERTA CENOWA 08.2013 

Biurko na stelażu CR-1/BK. Blat grubości 25mm. Nogi stelaża łączone belką BK (belka 

kanał kablowy).  Od poniższych cen udzielamy rabatu handlowego w zależności od wielkości 

zamówienia. 

       Cena netto  dla długości biurek :
Łączenie belką BK 

                                                                  

120x80cm, cena netto  640,00 zł/szt.  

140x80cm, cena netto  685,00 zł/szt.  

160x80cm, cena netto  735,00 zł/szt.  

180x80cm, cena netto  795,00 zł/szt.  



Biurko na stelażu CR-2. Blat grubości 25mm. Nogi stelaża 

łączone belką BW (belka wciskana) lub belką BK (belka kanał 
kablowy). Od poniższych cen udzielamy rabatu handlowego w 
zależności od wielkości zamówienia. 

       Cena netto  dla długości biurek : 

                Łączenie belką BW                                                                      Łączenie belką BK 

                                                                  

120x80cm, cena netto  599,00 zł/szt.                          120x80cm, cena netto  640,00 zł/szt.  

140x80cm, cena netto  650,00 zł/szt.                          140x80cm, cena netto  685,00 zł/szt.  

160x80cm, cena netto  699,00 zł/szt.                          160x80cm, cena netto  735,00 zł/szt.  

180x80cm, cena netto  760,00 zł/szt.                          180x80cm, cena netto  795,00 zł/szt.  



Biurko na stelażu CR-3. Blat grubości 25mm. Nogi stelaża łączone 

belką BW (belka wciskana) lub belką BK (belka kanał kablowy).  
Od poniższych cen udzielamy rabatu handlowego w zależności od wielkości 
zamówienia. 

Cena netto dla długości biurek: 

               Łączenie belką BW                                                                      Łączenie belką BK 

                                                                  

120x80cm, cena netto  599,00 zł/szt.                          120x80cm, cena netto  640,00 zł/szt.  

140x80cm, cena netto  650,00 zł/szt.                          140x80cm, cena netto  685,00 zł/szt.  

160x80cm, cena netto  699,00 zł/szt.                          160x80cm, cena netto  735,00 zł/szt.  

180x80cm, cena netto  760,00 zł/szt.                          180x80cm, cena netto  795,00 zł/szt.  



Dodatkowe Informacje  

-- Termin realizacji 10-12 dni roboczych  

-- Kolorystyka według standardowej palety 

-- Biurka w paczkach do montażu  

-- standardowy nawis od krawędzi blatu do nogi 3cm.  

KOLORYSTYKA : 
















