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tel.:  +31 (0)55 / 5 38 46 00  
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tel.: +3 53 (0)1 / 2 87 34 88 
faks: +3 53 (0)1 / 2 87 35 63 
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Häfele GmbH & Co KG 
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tel.: +41 (0)71 / 6 86 82 20 
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Szwecja
Häfele GmbH & Co KG 
Försäljningskontor 
38240 Nybro 
tel.: +46 (0)4 81 / 1 86 50 
faks: +46 (0)4 81 / 1 86 48

Turcja 
Häfele Mobilya ve insaat 
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Australia,
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Australia
Häfele Australia Pty. Ltd. 
Dandenong, VIC 3175 
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e-mail: info@hafele.com.au
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tel.:  +64 (0)9 / 2 74 20 40 
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Ameryka
Argentyna
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tel.: +54 (0)11 / 63 47 26 00 
faks: +54 (0)11 / 63 47 26 26 
e-mail: info@haefele.com.ar
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Häfele Brasil Ltda. 
06465-120 Baruerí-SP 
tel.: +55 (0)11 / 41 96 69 00 
faks: +55 (0)11 / 41 96 69 09 
e-mail: info@hafele.com.br

Kanada
Häfele Canada Inc. 
Burlington, ON L7L 6A8 
tel.: +1 9 05 / 3 36 66 08 
faks: +1 9 05 / 3 19 44 46 
e-mail: info_can@hafeleamericas.com

Meksyk 
Häfele de México S.A.de C.V. 
Querétaro, Qro., México. 
tel.: +52 (0)4 42 / 2 38 86 00 
faks: +52 (0)4 42 / 2 13 62 48 
e-mail: info_mx@hafeleamericas.com

USA
Häfele America Co 
Archdale, N.C. 27263 
tel.: +1 3 36 / 4 34 23 22 
faks: +1 3 36 / 4 31 38 31 
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faks: +8 52 / 23 68 99 72 
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Häfele Japan K.K. 
Totsuka-ku, Yokohama 244-0806 
tel.: +81 (0)45 / 8 28 31 11 
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e-mail: info@hafele.co.jp

Korea Południowa
Häfele Korea Inc. 
659 Jinu-ri, Dochuk-myon, Gwangju-city, 
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Marzec 2006 r. Prawa autorskie: Häfele. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.



MULTI -D I RECTIONAL 
FLAT SCREEN  ARM

Swoboda 
w miejscu pracy



Swoboda myślenia

Wykorzystaj swój monitor płaskoekranowy w pełni
Przestrzeń myślenia to nie tylko praca Twojego umysłu, to także otoczenie, które wspomaga pomysłowość, 
wydajność i kreatywność. Otoczenie, które poprawia sposób, w jaki ludzie pracują dla rozwoju Twojej firmy.

Wymiana monitorów CRT na monitory płaskoekranowe to krok w dobrym kierunku. Jednakże stosowanie cokołów 
dostarczonych w komplecie z monitorami, to wykonanie jedynie połowy zadania. Pełne wykorzystanie przestrzeni 
biurowej i możliwości pracowników wiąże się z usunięciem monitorów z biurek i umieszczeniem ich w odpowiedniej 
pozycji.

Ramię ellipta dla monitorów płaskoekranowych produkcji firmy Häfele to unikalny projekt, który dzięki wykorzystaniu 
sprężyn pozwala na swobodną i lekką regulację ustawienia monitora jednym ruchem ręki. W odróżnieniu od innych 
ramion, ellipta uzupełnia wysmukłą linię monitorów płaskoekranowych o płynny i funkcjonalny ruch. Daje także korzyści 
ergonomiczne oraz pozwala na dynamiczne wykorzystanie wielu monitorów dla podwyższenia wydajności Twojej pracy.

Ramię ellipta, niezbędne w Twoim biurze, tak jak biurka czy krzesła, jest narzędziem poprawiającym środowisko pracy.



Swoboda przestrzeni

Rysunek przedstawia przestrzeń 
uzyskaną dzięki wymianie cokołu monitora 

płaskoekranowego na ramię ellipta.

Rysunek przedstawia przestrzeń uzyskaną 
dzięki wymianie monitora CRT na monitor 

płaskoekranowy osadzony w ramieniu ellipta.

Wykorzystaj przestrzeń biurka bardziej 
efektywnie
W większości biur problem z przestrzenią i czasem dotyczy tej samej kwestii – 
nigdy nie ma ich wystarczająco dużo.

To dlatego ramię ellipta zaprojektowano tak, by monitory zajmowały mniej 
przestrzeni na biurku. Ramię zmniejsza pole zabierane przez cokoły monitorów 
płaskoekranowych aż do 40%. Efektywne wykorzystanie Twojej przestrzeni 
oznacza znaczne korzyści dla Twojej firmy.

Ramię ellipta uwalnia przestrzeń pod, za i wokół monitorów. Możliwość 
swobodnego przesuwania monitorów, gdy nie są używane, nadaje przestrzeni 
osobistej większej elastyczności i ułatwia wykonywanie pracy. W nowych czy 
odnowionych pomieszczeniach pozwala to na zastosowanie mniejszych biurek, 
pracę większej liczby ludzi w danym pomieszczeniu, a zatem także na 
oszczędności kosztów wynajmu nieruchomości.



Swoboda ruchu

228mm

180º
połączenie
obrotowe

180º
odchylenie

228mm

180º
połączenie
obrotowe

180º
odchylenie

Funkcjonalna sprężyna pozwala na regulację 
położenia monitora jednym ruchem ręki.

Rysunek przedstawia możliwości ruchu ramienia obrotowego

Dostosuj warunki do potrzeb 
każdego pracownika
Ciała ludzkiego nie da się łatwo dostosować do każdych warunków, 
ale na szczęście da się to zrobić z miejscem pracy, jeżeli zastosuje 
się ramię ellipta. Gdy od pracowników oczekuje się spędzania coraz 
dłuższego czasu przy komputerze, od pracodawców oczekuje się 
ograniczenia ryzyka nadmiernego obciążenia fizycznego. Biorąc pod 
uwagę rosnące koszty związane z urazami doznawanymi w pracy, 
nie wspominając o utracie wydajności związanej z nieobecnością 
pracowników, inwestycja w ramię ellipta to bardzo rozsądny wybór.

Przygotowanie ergonomicznego miejsca pracy nie oznacza jedynie 
ustawienia monitorów według indywidualnych potrzeb użytkowników, ale 
także zapewnienie użytkownikom swobody ruchu w ciągu dnia. 
Do ustawienia lub zmiany położenia wielu ramion dostępnych na rynku 
konieczne jest włożenie sporego wysiłku. Unikalna sprężyna odciążająca, 
zamontowana w ramieniu ellipta, pozwala na zmianę położenia monitora 
jednym ruchem ręki.



Swoboda dzielenia 
się informacją

Kombinacja położenia połączenia obrotowego 
pozwala na ruch pod każdym kątem

Przesuń swój monitor dla lepszej komunikacji
Czasami, aby ludzie zrozumieli, co chcesz im przekazać, musisz im to pokazać. Kiedy tylko chcesz zmienić 
położenie swojego monitora tak, by był widoczny dla kolegi siedzącego obok czy dla klienta znajdującego się po 
drugiej stronie Twojego stanowiska pracy, możliwość swobodnego poruszania ramieniem ellipta pozwala na łatwe 
dzielenie się informacjami. Jeżeli rysunek wart jest 1.000 słów, jaka jest wartość monitora płaskoekranowego 
pełnego informacji?



Swoboda tworzenia

Ramię ellipta PTB (Wzmocniona Belka Narzędziowa)

Zastaw łączników do ramienia podwójnego

Dodaj tyle monitorów,  
ile potrzebujesz
Każde zadanie wykonywane w firmie wymaga innego środowiska 
pracy. Ramię ellipta zaprojektowano tak, by można było na nim 
umieścić tyle monitorów, ile jest Ci niezbędnych w obrębie 
przestrzeni, której potrzebujesz.

Przy wykorzystaniu specjalnego zestawu łączników ramię ellipta 
pozwala na zawieszenie dwóch monitorów płaskoekranowych na 
jednej nodze mocującej.

Połączenie dowolnej liczby monitorów możliwe jest dzięki 
zastosowaniu różnorodnych opcji przymocowania oraz systemów 
belek narzędziowych czy listew, takich jak ellipta PTB (wzmocniona 
belka narzędziowa) przedstawiona po prawej stronie.

Dostosuj rozwiązanie do każdego zadania wykonywanego w Twojej 
firmie. Od monitorowania sytuacji na giełdach do montażu filmów 
wideo – ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia.



Swoboda marzeń



  

Pierwotny wygląd miejsca pracy w spółce Alinta 
przed zainstalowaniem ramion ellipta

 Nowy wygląd miejsca pracy w spółce Alinta po 
zainstalowaniu ramion ellipta

Pierwotny wygląd miejsc pracy w spółce Alinta przed zainstalowaniem ramion ellipta

Nowy wygląd miejsc pracy w spółce Alinta po zainstalowaniu ramion ellipta

Spółka Alinta – swoboda pracy

Posłuchaj, co mówią nasi klienci
Przeprowadzka spółki Alinta do Axcess Park, Melbourne, listopad 2005 r.

„Nasza przeprowadzka stanowiła wielką zmianę, gdyż połączyliśmy trzy biura w jedną, otwartą przestrzeń biurową dla 
500 pracowników. Chcieliśmy osiągnąć dwa główne cele – zapewnić pracownikom jak najwięcej przestrzeni na biurkach 
oraz zapewnić środowisko pracy zgodne z zasadami ergonomii.

Zainstalowanie monitorów na ramionach pozwoliło na ich całkowite usunięcie z przestrzeni biurek i zlikwidowanie 
problemu zawadzających przewodów. Dzięki temu udało się uzyskać znacznie większą powierzchnię do pracy. Kwestie 
ergonomii miały równie duże znaczenie, gdyż nasi pracownicy różnią się między sobą. Niektórzy są drobnej budowy, 
niektórzy bardzo wysocy, niektórzy noszą okulary, a wszyscy znajdują się w ciągłym ruchu, przez cały dzień.

Ramię ellipta firmy Häfele spełniło wszelkie nasze oczekiwania, a nawet je przekroczyło. Ramię ellipta oferuje 
rozwiązania dla różnorodnych monitorów i różnych pracowników. Możemy też bez trudu wymieniać monitory na większe, 
gdyż wystarczy po prostu wymienić sprężyny typu Standard na typ Duża Nośność.

Podoba nam się ten produkt, wsparcie firmy Häfele, a zwłaszcza sposób spełniania przez nią zobowiązań gwarancyjnych”.

      Charlie Mellican – Dyrektor Handlowy ds. Nieruchomości i Usług 
                Alinta Network Services



Swoboda demonstracji

80mm270mm

215mm

525mm

24
3m

m
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m

Regulowana sprężyna 
dla uzyskania 
odpowiedniego 
naprężenia przy 
każdym typie monitora

Łatwo wymienialna 
sprężyna, przydatna 
przy wymianach  
monitorów na większe

Poprzeczne połączenie 
obrotowe - 90° z każdej 
strony daje możliwość 
odwrócenia monitora do 
innych osób

Przegub odchyla 
się do 180° dla 
większej wygody 
patrzenia

Uchwyt kręci 
się od pozycji 
poziomej do 
pionowej

Możliwość przesunięcia 
w pionie - 228 mm dla 
uzyskania odpowiedniej 
wysokości

Poprzeczne 
połączenie obrotowe 

- 180° z każdej 
strony dla uzyskania 
elastyczności ruchu

Uchwyt do przytrzy-
mania szpecących 

i zawadzających 
przewodów

Przewody ukryte są 
w nodze mocującej, 

pozwalając na 
zwolnienie  

przestrzeni biurka

Zrozum, co wyróżnia ramię ellipta
Każdy element ramienia ellipta dla monitorów płaskoekranowych 

został zaprojektowany w celu zapewnienia jak największej 
możliwości ruchu przy włożeniu jak najmniejszego wysiłku. 

Cały zestaw wykonany jest z czystego metalu, z odlewanymi pod 
ciśnieniem, aluminiowymi elementami ramy oraz sprężynami 

i bolcami wykonanymi ze stali nierdzewnej.

Powyższy schemat przedstawia części 
składowe zestawu i ich działanie – to 

dzięki nim możliwe było stworzenie 
najbardziej efektywnego ramienia dla 

monitorów płaskoekranowych 
dostępnego obecnie na rynku.



Swoboda wyboru

• zastosowanie: do przykręcenia do krawędzi blatu 
  lub mocowania w otworze blatu   
  z wykorzystaniem nogi  mocującej 
  lub też do mocowania do ściany 
  z  wykorzystaniem adaptera   
• udźwig: 3-5 kg i 5-7,5 kg, płynnie regulowany 
  do rzeczywistego ciężaru monitora 
• materiał: aluminium
• wykonanie: malowane proszkowo, 
  kolor aluminium, RAL 9006
• możliwość pozycjonowania: ≤228 mm pionowo
• prowadzenie kabla: kabel ukryty w nodze mocującej, 
  na ramieniu za pomocą przelotek 
  Clip-System 
• z pięcioma punktami obrotowymi, obroty we wszystkich kierunkach
• uchwyt monitora dostosowany do standardowych wymiarów  
 gniazd VESA 75/75 mm i 100/100 mm 

nr wyrobu
818.11.962

opakowanie: 1 szt.

udźwig nr wyrobu
3-5 kg 818.11.874
5-7,5 kg 818.11.875

 opakowanie: 1 szt.

udźwig nr wyrobu
3-5 kg 818.11.872
5-7,5 kg 818.11.873

 opakowanie: 1 szt.

Funkcje Możliwość regulacji

ze średnim ramieniem

z krótkim ramieniem

wymiary w mm

Adapter do szybkiego montażu
do łatwej wymiany monitorów

→ Uchwyt z krótkim ramieniem
Noga mocująca 
zacisk śrubowy

Noga mocująca
mocowanie przelotowe

Mocowanie do ściany

• średnica otworu:  55 mm

udźwig nr wyrobu
3-5 kg 818.11.870
5-7,5 kg 818.11.871

 opakowanie: 1 szt.

regulacja pionowa
z długim ramieniem
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montaż nr wyrobu

do osadzenia  
w nodze mocującej 818.11.960

opakowanie: 1 szt.

udźwig nr wyrobu
3-5 kg 818.11.840
5-7,5 kg 818.11.850

 opakowanie: 1 szt.

udźwig nr wyrobu
3-5 kg 818.11.842
5-7,5 kg 818.11.852

 opakowanie: 1 szt.

udźwig nr wyrobu
3-5 kg 818.11.841
5-7,5 kg 818.11.851

 opakowanie: 1 szt.

udźwig nr wyrobu
3-5 kg 818.11.800
5-7,5 kg 818.11.830

 opakowanie: 1 szt.

udźwig nr wyrobu
3-5 kg 818.11.802
5-7,5 kg 818.11.832

 opakowanie: 1 szt.

udźwig nr wyrobu
3-5 kg 818.11.801
5-7,5 kg 818.11.831

opakowanie: 1 szt.

→ Uchwyt ze średnim ramieniem

Noga mocująca
zacisk śrubowy

Noga mocująca 
mocowanie przelotowe

Mocowianie do ściany
              

→ Uchwyt z długim ramieniem

Noga mocująca 
zacisk śrubowy

Noga mocująca
mocowanie przelotowe

Mocowanie do ściany Łącznik do ramienia podwójnego

mocowanie

• zastosowanie:   do wsparcia dwóch ramion   
  na jednej nodze mocującej
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• średnica otworu:  55 mm

• średnica otworu:  55 mm




