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Freedesk je jednoduchý a funkční 
pomocník pro zdravější a aktivnější 
život...
Seznamte se s chytrým řešením, které dokáže zvýšit vaše  
pohodlí i produktivitu při práci. Nebaví vás osm hodin sedět?  
S polohovacím stolkem Freedesk bude jakékoliv místo ihned 
vhodné pro práci ve stoje. 
 
Sezení se stává novodobou závislostí – nová podoba „kouření“.  
V posledních několika letech odborné studie po celém světě 
varují před riziky života v sedě. Vědecká obec je ve svém  
přesvědčení jednomyslná: Musíme trávit více času ve stoje  
a aktivovat sami sebe.

Práce ve stoje má přímý vliv na produktivitu práce a velmi výrazně 
se také odráží na zlepšení našeho zdraví. Pokud bychom upravili 
své zvyklosti a stáli bychom 2 hodiny každý pracovní den, výrazně 
snížíme riziko kardiovaskulárních chorob, diabetu typu 2 či  
dalších závažných onemocnění.

Aktivujte svoje tělo!
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v kanceláři
Přenosný polohovatelný stolek Freedesk je skvělou volbou do všech kanceláří. Ať už zařizujete nové 
prostory nebo chcete zvýšit pohodlí svých zaměstnanců ve stávajícím prostředí, Freedesk je ideální  
řešení. Je univerzální a za dobrou cenu. Navíc funguje i na pracovních stolech od jiných výrobců.

 ve škole
Studie z mnoha zemí ukazují, že soustředěnost žáků se zvyšuje, když si mohou během vyučování  
stoupnout. Oceňují také možnost zvolit si mezi sezením a stáním. Freedesk je navíc možné používat  
jak na stole, tak na zemi. Což ocení žáci zejména na prvním stupni. 

doma
Existuje stále více důkazů o výhodách stání při práci. Jednoduše můžete zlepšit své zdraví, vyhnout  
se nemocem spojených s nezdravým životním stylem, zvýšit spotřebu kalorií a lépe se soustředit.  
Doma využijete Freedesk při administrativě, práci na počítači, šití či třeba vaření. Děti variabilitu stolku 
Freedesk ocení při tvoření, hraní i učení. Freedesk skvěle vypadá a dobře zapadne do vaší domácnosti. 
Navíc je skladný a zabere minimum místa. Pokud ho budete chtít použít znovu, žádný problém. Je lehký, 
snadno rozložitelný a připravený na jakoukoliv aktivitu během několika vteřin.

práce z domova
V dnešní době nás stále více pracuje z domova. A tady je jeden z největších benefitů stolků Freedesk. 
Nepotřebujeme nakupovat další nábytek domů a ani memusíme příliš přizpůsobovat domácí prostředí 
na pracovní. Díky svojí mobilitě a skladnosti si vytvoříme pracovní prostor velmi rychle kdekoliv.

Pracujete již ve 
stoje? Neochuzujte 
se o tuto možnost 

i kdekoliv jinde.



modely  
stolků  
Freedeskdevět 

úrovní

Polohovatelné stolky Freedesk 
během okamžiku promění 
pasivní sezení ve zdravou  
a efektivní aktivitu.  

Jsou navrženy tak, aby zapadly kamkoliv a aby  
vytvořily výškově nastavitelnou pracovní plochu  
kdekoliv právě jste. Tloušťka složeného stolku je  
pouze 22 mm. Nízká hmotnost a malé rozměry  
z nich činí dokonalé řešení pro místa, kde je  
kladen důraz na mobilitu a zároveň estetiku.
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original
Model “original” je svými rozměry vhodný jak pro notebook, tak pro lehký monitor, klávesnici a myš. 
Je vyroben z lakované MDF desky. Nohy jsou z bukového masivu.

specifikace

rozměr desky: 58×39 cm

nastavitelnost: 9 různých úrovní

tloušťka: 22 mm

max. výška: 34,5 cm

min. výška: 17 cm

max nosnost: 10 kg

materiál noh: buk

hmotnost: 3 kg

barva: bílá, černá

povrch: lak  

na vodní bázi

compact
Zmenšená varianta modelu „original“. Malý stolek umožňující přenosnost a maximální flexibilitu.  
Perfektní pro notebook, s malým místem pro vaše další příslušenství a doplňky. Vyroben z lakované  
MDF desky. Nohy jsou z bukového masivu.

specifikace

rozměr desky: 80×54 cm

nastavitelnost: 9 různých úrovní

tloušťka: 22 mm

max. výška: 43 cm

min. výška: 19,5 cm

max nosnost: 10 kg

materiál noh: buk

hmotnost: 5,5 kg

barva: bílá, černá

povrch: lak  

na vodní bázi



doplňky 
ke stolům

tašky / podstavce



vnitřní kapsa  
na dokumenty

přenosné 
tašky

classic
 

original - 83×56 cm 

compact - 62×41 cm 

materiál: netkaná textilie, 100% polypropylen

barva: šedý melír

Taška classic je vyrobena z polypropylenové 

netkané textílie. Taška je vybavena vnější  

kapsou 23×30 cm.

original - 83×56 cm 

compact - 62×41 cm 

 

materiál: 80% PES, 20% vlna, přírodní useň

barva: černá

Taška premium je vyrobena z polyesterové

plstě s 20procentním podílem ovčí vlny. 

Olemování a držadla jsou vyrobena z přírodní  

usně světle béžové barvy. Uvnitř tašky se  

nachází kapsa o rozměru 36×19 cm.

Taška je vybavena odepínatelným popruhem 

přes rameno. 

premium

přírodní useň

vnější kapsa

20% ovčí vlna

original

original

compact

compact

vyrobeno
v ČR

vyrobeno
v ČR

přírodní
useň



držák
notebooku

• ergonomická výška pro váš notebook

• výškově nastavitelná ve dvou různých polohách

•  možnost uložení ve stolku Freedesk Original

•  vyvinut a navržen ve Švédsku

specifikace

skládá se ze tří dílů

materiál: březová překližka, 

 magnety a gumové  

 nožičky pro zajištění  

 stability


