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Zajistěte dlohou životnost vašeho stolu s PIEZO™
- hardwarovým antikolizním řešením

Kancelářský nábytek by měl být odolný  
a bezpečný, aby vydržel každodenní používání 
po mnoho let. I ten nejmodernější  
a nejsofistikovanější design kancelářského stolu 
je vytvořen s ohledem na výdrž. Lidé jsou lidé, 
při zvedání či spouštění stolu často bezděčně 
způsobí poškození dalšího vybavení. Takovéto 
nehody mohou snížit životnost nebo v nejhorším 
případě i zničit stůl či objekt, se kterým došlo 
ke kolizi.

Chraňte prostředky vynaložené na pořízení 
kancelářského vybavení - systém elektricky 
výškově nastavitelných sloupků DESKLINE®  
s hardwarovou antikolizní ochranou PIEZO 
ochrání váš kancelářský nábytek i další vybavení.

Co je to PIEZO?
PIEZO je hardwarové antikolizní řešení firmy  
LINAK, fungující na principu PIEZO senzoru, 
který je integrován v těle sloupku. Při pohybu 
stolu nahoru nebo dolů zareaguje vestavěný 
PIEZO senzor na překážku, zastaví pohyb  
a rozjede se opačným směrem.

Plug & Play
Díky systémům DESKLINE se můžete plně 
soustředit na design, stabilitu a estetickou 
stránku nábytku. Jsme celosvětový leader  
a poskytujeme vám elektricky výškově 
nastavitelné systémy fungující jako Plug & Play.

Jedním ze základních principů firmy LINAK je 
úzká spolupráce se zákazníky s cílem vyvinout 
a dodat inovativní řešení ergonomického 
nastavení pro nejrůznější stoly a pracoviště. 
Cílem je zvýšení poptávky po výrobcích a kom-
fortu koncových uživatelů. Veškeré naše aktivity 
směřují k udržení pozice světové jedničky  
na poli inovativních systémů elektrických 
pohonů, určených ke zlepšení kvality života  
a pracovního prostředí.
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Co pro vás PIEZO dokáže

✔ Zvýšená bezpečnost výrobku
 - PIEZO detekuje překážky při pohybu směrem  
  nahoru i dolů.
 - Hardwarové antikolizní řešení je citlivé  
  a rychle reaguje.

✔ Design bez kompromisů
 - PIEZO je integrováno v těle sloupku bez   
  jakýchkoli viditelných změn na jeho povrchu,  
  které by mohly rušit design stolu.

✔ Kvalitní řešení
 - PIEZO je řešení, které pracuje vždy stejně bez  
  ohledu na zatížení a teplotu.

✔ LEAN výroba
 - PIEZO je integrováno v těle sloupku a proto  
  nejsou potřeba žádné dodatečné montážní  
  prvky.
 - Hardwarové antikolizní řešení nevyžaduje  
  žádné dodatečné nastavení řídící jednotky,  
  což vede k úspoře času potřebného  
  pro montáž stolu.
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Dlouhý život pro váš stůl
Význam hardwarového antikolizního řešení

Prostředky investované do nového kancelářského 
nábytku si zaslouží tu nejlepší možnou ochranu.
Díky hardwarovému antikoliznímu řešení PIEZO je váš stůl společně  

s dalším vybavením ochráněn při pohybu nahoru i dolů.

Při pořizování nového vybavení kanceláře se očekává, že nábytek vydrží funkční 
po mnoho let. Předcházejte poškození rohů horní desky nebo dalších částí 
nábytku použitím antikolizního hardware. Poškození horní desky stolu například 
kolizí s jinými předměty je poslední věc, kterou můžete chtít. Dnes je možné 
tomu předejít díky antikoliznímu systému PIEZO.
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Výhody hardwarového antikolizního řešení
Existuje mnoho situací, ve kterých oceníte výhody antikolizního 
řešení, například když váš stůl při pohybu dolů narazí na opěradlo 

židle, pokud začne drtit počítač umístěný pod stolem nebo předměty 
zapomenuté na skříňce a podobně. PIEZO je řešení, které je citlivé, rychle 
reaguje a tím chrání prostředky vynaložené na pořízení kancelářského 
vybavení.

Senzor PIEZO reaguje na překážku pohybem opačným směrem, ať už narazí 
na předmět při pohybu nahoru či dolů. Znamená to, že můžete ochránit svůj 
stůl a další vybavení i v případě, že chcete přenastavit stůl pro práci vestoje  
a zapomenete na otevřené okno, obrázek nad stolem atd.
 
PIEZO zaručuje bezpečnou manipulaci se stolem
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DESKLINE® vás pozvedne bezpečně

LINAK disponuje nejširší nabídkou produktů ze 
všech výrobců na trhu. PIEZO™ je k dispozici pro 
všech sedm typů trojstupňových sloupků. 

Ať už jde o sloupek obdélníkový či kruhový, 
standardní nebo s obrácenou konstrukcí, s mo-
torem v ose nebo v krytu - vždy máme řešení.

DL6CBD6S

DPA DPB DPH DP DP1C

DL9 DL11
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DPF1K DPF1M DPF1C DPF1W DPT

DL12 DL14 DL16 DL17

Bližší informace o výrobcích produktové 
řady LINAK DESKLINE : 
www.linak.cz/deskline



Dokonalost pohybu
Hledáte-li možnost jak rozpohybovat váš kancelářský 
stůl, řešením jsou elektricky výškově nastavitelné pohony 
DESKLINE®, které vám díky své flexibilitě pomohou získat 
konkurenční výhodu a zlepšit váš byznys.
LINAK nabízí řešení, ve kterém do sebe vše zapadá, ladí 
a spolupracuje. Výsledkem je systém, který vám zaruču-
je nízkou hlučnost a bezchybnou funkci. Bonusem je 
optimální logistika neboť všechny kontrolboxy  
a ovladače jsou plně kompatibilní se všemi sloupky.  
To je to, čemu říkáme systém Plug & Play.
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Podmínky užití
Koncový uživatel nese plnou dpovědnost
za určení vhodnosti a správné použití
výrobků firmy LINAK ve svém zařízení.
LINAK dělá vše pro to, aby dal  
k dispozici vždy aktuální a přesné 
informace o svých výrobcích. S ohledem 
na neustálý vývoj a zlepšování našich 
výrobků však neručíme za aktuálnost 
a úplnost technický údajů a specifikací 
uvedených v tomto návodu. Zároveň 
si LINAK vyhrazuje právo na změnu 
specifikací svých výrobků a to bez 
předchozího upozornění.
Ze zhora uvedených důvodů nemůže
LINAK garantovat trvalou dostupnost
jednotlivých typů svých výrobků. Zároveň
si LINAK vyhrazuje právo ukončit prodej
a distibuci výrobků uvedených v tomto
manuálu, v tištěných brožurách či na
webových stránkách a to bez 
předchozího upozornění.

Veškerý prodej a dodávky zboží se řídí
dokumentem “Standardní podmínky pro
prodej a dodávky zboží”. Kopii těchto
podmínek Vám poskytneme na vyžádání.

Podrobné informace o produktech  
řady DESKLINE :
www.linak.cz/deskline

Bližší informace o PIEZO

Odebírejte novinky ze světa  
LINAK DESKLINE :
www.linak.cz/subscribe


