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Zu-Move
Zu-Move to kolekcja elektrycznie regulowanych 
biurek do zastosowań domowych i biurowych. 
Przestrzeń pracy pozwalająca na zmianę pozycji  
między stojąca a siedzącą jest optymalnym 
rozwiązaniem ergonomicznym. Pozytywnie 
wpływa na  samopoczucie i zdrowie. 

Intuicyjny, łatwy w obsłudze panel to bezproblemowa 
regulacja wysokości blatu. Stabilny i trwały stelaż 
zapewnia bezpieczeństwo pracy przez wiele lat.  
A możliwość wyboru między różnymi kolorami blatów 
i stelaży, pozwala dopasować biurka do wnętrza, 
w którym się znajdą
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Poręczny panel 
regulacji

Ochrona przeciw 
przegrzewaniu

Głośność pracy

<
50 dB

Pobór mocy  
w spoczynku

<0,5 W

Gwarancji

5lat
Płynna regulacja  

wysokości

Prosty i szybki 
montaż

Wysyłka w 24h

System 
antykolizyjny*

Pamięć 4 pozycji*System soft  
start-stop*

Blokada rodzicielska*

* wyłącznie w ZB-200 i ZB-300

Cechy czyniące biurka Zu-Move wyjątkowymi:
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Biurka takie jak chcesz

Wybierając Zu-Move możesz w pełni dostosować je do przestrzeni 
w której się znajdzie. Wybierz z 2 kolorów stelaży i 4 kolorów 
blatu, aby pasował do Twojej przestrzeni.

Kolory stelaży

Kolory blatów
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ZB-100 mniejsze, lżejsze, zwinniejsze

Wprowadzając na rynek Zu-Move ZB-100 za cel postawiliśmy 
sobie udostępnienie ergonomicznych rozwiązań do pracy  
w cenie dostępnej dla każdego. Przy jednoczesnym zapewnieniu 
wysokiej jakości wykonania, cichej i łatwej regulacji wysokości 
oraz estetyki wykonania ZB-100 stanowi optymalny wybór 
dla osób z ograniczonym budżetem.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE:

Przeznaczenie: 
homeoffice

Zakres wysokości:
74 - 124 cm

74-124
cm

Maksymalne  
obciążenie: 70 kg

70 kg

Napęd 1 silnik

Szybkość  
podnoszenia: 25 mm/s

25 
mm/s

Nie wiesz które biurko wybrać? Sprawdź porównanie s. 11.
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ZB-200 do zadań specjalnych

ZB-200 dobraliśmy tak, aby spełniało oczekiwania wszystkich 
wymagających użytkowników. Wyposażone w wygodny 
i funkacjonalny panel sterujący z pamięcią 4 pozycji i blokadą 
rodzicielską oraz czujnik anty-kolizyjny gwarantują wygodną 
i bezpieczną pracę. Możliwość podnoszenia do 100 kg sprawia, 
że ZB-200 można użyć do wszystkich zadań.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE:

Przeznaczenie: 
biuro

Zakres wysokości:
71,5 - 121 cm

Maksymalne  
obciążenie: 100 kg

Szybkość 
podnoszenia: 32 mm/s

Napęd 2 silniki

32 
mm/s 71,5-121

cm

100 kg

Nie wiesz które biurko wybrać? Sprawdź porównanie s. 11.



Zestaw ZB-216, ZM-FK100 i ZR-LM100B
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ZB-300 najszybsze

ZB-300 wyróżnia ponadprzeciętna prędkość regulacji 
wysokości wynosząca aż 80 mm/s co jest wartością ponad 
dwa razy większą niż w innych biurkach dostępnych 
na rynku. Dodatkowo duży zakres regulacji wysokości 
trzy segmentowej kolumny pozwala na wygodną pracę 
każdemu w każdej pozycji. Przeznaczone do profesjonalnych 
zastosowań przez osoby ceniące rozwiązania premium.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE:

Przeznaczenie: 
biuro

Zakres wysokości:
60,5 - 126 cm

Szybkość 
podnoszenia: 80 mm/s

Napęd 2 silniki Maksymalne  
obciążenie: 70 kg

70 kg

80
mm/s 60,5-126

cm

Nie wiesz które biurko wybrać? Sprawdź porównanie s. 11.
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ZB-100
ZB-200
ZB-300
P O R Ó W N A N I E

ZB-100 ZB-200 ZB-300

Przeznaczenie: Homeoffice Biuro Biuro

Szybkość podnoszenia: 25 mm/s 32 mm/s 80 mm/s

Zakres wysokości: 74-124 cm 71,5-121 cm 60,5-126 cm

Maksymalne obciążenie: 70 kg 100 kg 70 kg

Napęd: 1 silnik 2 silniki 2 silniki 

Ilość segmentów w kolumnie: 2 2 3

System antykolizyjny: Tak (3 poziomy czułości) Tak (3 poziomy czułości)

System soft start-stop: Tak Tak

Pamięć: 4 pozycje 4 pozycje

Panel z wyświetlaczem LCD: Tak Tak

Blokada rodzicielska: Tak Tak



801 011 220 | elzap@elzap.eu | www.elzap.eu


