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Чекор 1 – МЕРИ
Со секој SmartFit® производ, во пакувањето ќе добиете мерач на дланка. Овој мерач ќе 
помогне лесно да ја најдете точната SmartFit® боја на комфор за соодветните поставувања.
Како да измерите?
Со зглобот од десната дланка почнувајќи од почетната линија на мерачот поставете ја 
целата дланка преку дијаграмот. Врвот на средниот прст ќе ја посочи SmartFit® бојата.

Чекор 2 – ПРИЛАГОДИ
Следниот чекор е да го прилагодите обоеното тркало на SmartFit® производот на Вашата 
боја и сте подготвени.
Не сите SmartFit® производи имаат обоено тркало, внимателно прочитајте го упатството за 
да разберете како да го прилагодите секој SmartFit® производ.

Чекор 3 – ПРОБАЈ 
Последниот чекор е да ги потврдите прилагодувањата на SmartFit® производот на 
работната позиција. Како што се изработуваат многу различни SmartFit® производи, 
проверете го упатството на секој производ за конкретните инструкции.

Системот на Kesington SmartFit® овозможува да го организирате работниот простор како ќе може да 
обезбедите максимален комфор од ергономските додатоци. SmartFit® мерачот на дланка е се што е потребно 
за брзо и прецизно да го прилагодите производот за најдобар Ваш комфор. Доколку го делите работниот 
простор со други корисници, SmartFit® нуди лесно и прецизно поставување за секој индивидуално, 
заштедувајќи време и пари.

Констатирајте ги личните поставки во 3 чекори:
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- поддржува лаптопи од 13-17 инчи
- подесување на висина во 4 позиции 
- димензија: 312х247mm

- подржува монитори до 21”, 18kg
- подесување на висина во 3 позиции од 42мм до 118мм
- димензија: 300х240mm

Подлога за лаптоп

K-52785

цена  со ддв:  4.130ден.

Подлога за лаптоп

L-6426

цена  со ддв:  1.950ден.

Подлоги за монитор

Со виткање на главата нанапред, поместување нагоре 
или надолу кон екранот на вашиот компјутер, правите 
притисок врз вратот и грбот. Со употреба на подлога за 
екран/лаптоп за позиционирање на екранот на нивото на 
очите, проблемите од ваков вид се сведуваат на минимум.
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- подржува повеќе типови монитори до 18kg
- вртлива подлога со прегради
-360 степени ротирање
- димензија 320х320х80mm

Подлога за лаптоп

K-52787

цена  со ддв:  4.065ден.

Подлога за монитор

K-52786

цена  со ддв:  5.915ден.

-SmartFit системот ви овозможува да ја прилагодите височината на мониторот до ваша 
лична удобност.
-Три нивоа на подесување на висината (3”-to-6”)
-Поставете ја позицијата на мониторот во линија со вашите очи со што се намалува 
притисокот на вратот и грбот.
-Универзалниот дизајн на подлогата одговара на секој монитор до 21 ‘ и до 40 кг.
-Аксесоарите и документите може да се чуваат под подлогата.

- Kensington подлога за монитор до 27” (големина на екран)
- Приближно 20.5” слободна површина под подлогата, која ви дава дополнителен 
простор за складирање на тастатурата, документи и слично.
-Smart Fit System-от ви дозволува да ја подесите висината на мониторот според вашите 
услови
-3 висини на подесување
-Монитор позициониран во линија со вашите очи го намалува ризикот на оштетување 
на видот и болки во вратот.
-Широката платформа поддржува монитори од 27” и со тежина од 18kg.

Подлога за монитор

K-52797

цена  со ддв:  5.680ден.
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Додаток за биро Ergo Cosy

L-6533

цена  со ддв:  12.155ден.

Лизгачки додаток за биро Ergo Cosy

L-6532

цена  со ддв:  19.575ден.

-Ergo Cozy додатокот за биро овозможува флексилност помеѓу стоењето и 

седењето при работа.

-Брзо и лесно се поставува.

-Пневматското асистирано прилагодување без напор ќе го подигне 

држачот до посакуваната висина.

-Димензии: 350х700 мм

-Ergo Cozy додатокот за биро со лизгачка подлога за глувче и тастатура 

овозможува флексибилност помеѓу седењето и стоењето при работа. 

-Брзо и лесно се поставува.

-Пневматското асистирано прилагодување без напор ќе го подигне 

држачoт до посакуваната висина.

-Димензии: 350x700 mm

- стабилна подлога за поставување на монитор или 
печатач
- фиоката е погодна за чување на ситен 
канцелариски прибор и документи
- го доведува мониторот во одлична положба на 
гледање
- вклучува една затворена фиока на извлекување
- подржува тежина до 40 кг.
- Димензии ( Ш x В x Д ) : 380 x 73 x 325 mm

Подлога за монитор

H-9250

цена  со ддв:  2.200ден.
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- подржува уреди до 13mm дебелина
- димензија 115x212x230mm

Држачи за таблети, книги и хартија

Подлога за монитор

D134

цена  со ддв:  5.200ден.

Подлога за таблет

P1034

цена  со ддв:  965ден.

Подлога за хартија

M-20083

цена  со ддв:  180ден.



офис ризница

Ублажете ја напнатоста во Вашите зглобови при куцање 
на тастатура и работа со маус, со употреба на соодветна 
поддршка, може да се спречат болки во зглобот и повреди 
како што е карпал тунел синдром. 

Одмарачи за зглоб

Подлога за маус

A-731357

цена  со ддв:  346ден.

Одмарач за зглоб

K-52802

цена  со ддв:  780ден.

Одмарач за зглоб

K-55787

цена  со ддв:  1.325ден.
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 - ултра мек производ, со совршен дизајн, исполнет со гелна 
   содржина, овозможува неспоредлив квалитет и удобност
- дизајниран за тастатура со предна висина од 10 - 20 мм

Одмарач за зглоб

K-55793

цена  со ддв:  3.060ден.

Одмарач за зглоб

K-62383

цена  со ддв:  700ден.

Одмарач за зглоб

K-52799

цена  со ддв:  1.920ден.
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 - Ergo Cozy  одмарачот за зглоб го одржува зглобот во правилна 
позиција со цел да се избегнат болки и гречеви при подолга 
работа.
- Димензии: 71x437 мм

 - Ergo Cozy  одмарачот за зглоб го одржува зглобот во правилна 
позиција со цел да се избегнат болки и гречеви при подолга 
работа.
- Димензии: 71x437 мм

Одмарач за зглоб Ergo Cozy

L-6483

цена  со ддв:  1.360ден.

Одмарач за зглоб Ergo Cosy

L-6524

цена  со ддв:  2.610ден.
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Со поставување на нозете во подигната позиција се  
подобруваат држењето на телото и циркулацијата 
додека работите на Вашето биро и на тој начин се 
намалуваат притисокот и болките во долниот дел од 
грбот. 

Одмарачи за нозе

Одмарач за нозе SoleSaver

O314

цена  со ддв:  2.740ден.

Одмарач за нозе SoleRest 

O312

цена  со ддв:  3.535ден.

Одмарач за нозе SoleSoother

O313

цена  со ддв:  3.520ден.

Одмарач за нозе SoleMate

O316

цена  со ддв:  3.445ден.



Подобрување на циркулацијата
Минимализирање на оштетувањата на зглобовите
Ублажување на болките во грбот







Одмарач за нозе Ergo Cosy

L-5371

цена  со ддв:  4.270ден.

Подлога за стоење Ergo Cosy

L-5369

цена  со ддв:  4.815ден.

Одмарач за нозе SoleMate

O311

цена  со ддв:  5,300ден.

Одмарач за нозе SoleMate Plus

O315

цена  со ддв:  6.385ден.
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Седењето на столче без соодветна поддршка може да 
предизвика слаба циркулација, болки во грбот и замор. 
Користете наслон за грб за одржување на правилна 
положба.

Одмарачи за грб

       Се пере 
       Адаптација на висина 
       Вентилациска подршка 
       SmartFit® 

- системот SmartFit овозможува да се измери, приспосои
 одмарачот според ојата за идеална комфорна употреа;
- адаптација на висината според адаптацијата лумална подршка;
- независните пружини осигуруваат приспосоување на формата
 на телото и артикулираат со движењето на телото;
- вентилациската поддршка го чува грот свеж и сув;
- лесно се одстранува материјалот по потреа за перење во машина.

       

- совршена подлога која помага работењето да биде удобно;-
дизајниран за здраво држење на телото кое го ублажува 
притисокот во ‘рбетниот столб при седење;-помага при 
намалување на непријатноста, заморот и вкочанетоста настанати 
од седењето по долг период; идеално за употреба дома, во 
канцеларија и во автомобил;









Одмарач за грб 

K-60412

цена  со ддв:  5.715ден.

Перниче за седење Ergo Cosy 

L-5284

цена  со ддв:  4.065ден.
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- главата на ламбата 
е флексиилна за подесување
 во потрена позиција
- со вкраден спикер кој се 
поврзува со моилен телефон
- USB приклучок
- димензија: 100х225х100мм

-Како надополнување за оваа ламба за биро, таа е моќна LED 
џебна батерија.
-Во функциите следува часовник, аларм, температура и 
оргинален потсетник за роденден.
-Можете да ја полните батеријата удобно преку microUSB 
конекторот.

Лед ламба со спикер за на биро

S-94744

цена  со ддв:   1.900ден.

Мултифункционална ламба за биро CARAPACE

C-414

цена  со ддв:   960ден.

Ламба за на биро 

S-94743

цена  со ддв:    1.135 ден.

Лед ламба со спикер и 

бежичен полнач за на биро

A-722100

цена  со ддв:   4,650ден.

Ламба за на биро со чашка за моливи и држач за мобилен

C-10018

цена  со ддв:    720 ден.

Лампи за дневна светлина



Лед ламба со спикер и 

бежичен полнач за на биро

A-722100

цена  со ддв:   4,650ден.


