






































Kuchnie SMART





Biurka z regulacją wysokości

Pracuj i ucz się na każdym poziomie.



BIURKA REGULOWANE to wygodne i 
ergonomiczne rozwiązanie, które sprawdza się 
idealnie zarówno w tradycyjnym biurze, jak i 

w home office. Stąd zapewne ich wciąż 
rosnąca popularność. 

Szybko i bez najmniejszego trudu możemy je 
dopasować do wzrostu użytkownika lub kilku 

użytkowników korzystających z jednego 
stanowiska, tworząc tym samym wygodne, 

spersonalizowane miejsce pracy.

Biurko elektryczne ułatwia też zmianę sposobu 
pracy z pozycji siedzącej na stojącą, co odciąża 

kręgosłup i zapobiega nadmiernemu 
zmęczeniu. 

Stwórz stanowisko, które pozwoli Ci pracować, 
uczyć się, tworzyć, itp.



ERGONOMIA miejsca pracy – Twoje 
zdrowie jest ważne!



Dzięki różnorodności modeli i szerokiej gamie kolorystycznej biurko regulowane TUCKANO łatwo 
dopasujesz do swojego stylu wnętrza. 

W zależności od modelu biurko podnoszone może mieć też dodatkowe funkcje jak blokada 
rodzicielska, pamięć pozycji biurka czy system antykolizyjny, a część posiada też szufladę.

W ofercie Tuckano znajdziesz gotowe biurka, podstawy i blaty 
z których samodzielnie stworzysz swój zestaw oraz inne 

rozwiązania dbające o komfort Twojej pracy. 



Gotowe biurka z regulacją wysokości
L.p. Model Zdjęcie Kod produktu EAN

1. Biurko z elektryczną regulacją 
wysokości ET118B 

Czarne
BIRTUKNOW0008 5901443116356

2. Biurko z elektryczną regulacją 
wysokości ET119B 

Czarne
BIRTUKNOW0009 5901443116370

3. Biurko z elektryczną regulacją 
wysokości ET119W 

Białe
BIRTUKNOW0010 5901443116363

4. Biurko z elektryczną regulacją 
wysokości ET119W-C 

Biały/dąb
BIRTUKNOW0011 5901443119098



model ET118B w kolorze czarnym

Gotowe biurka z regulacją wysokości

- szybka i płynna regulacja wysokości w 
zakresie 720 mm do 1210 mm,

- prowadnice poziomujące, pomagające 
ustabilizować biurko,

- wykonane ze stali malowanej 
proszkowo, 

- blat wykonany z bezpiecznego szkła 
hartowanego o grubości 6 mm,

- panel sterowania posiada cztery 
ustawienia pamięci, blokadę 
bezpieczeństwa i 3 porty USB,

- funkcja antykolizyjna zapobiega 
uszkodzeniu blatu lub zmiażdżeniu 
przedmiotów podczas ruchu,

- wygodna wysuwana szuflada idealnie 
zintegrowana z biurkiem



model ET119 w kolorze czarnym oraz białym

Gotowe biurka z regulacją wysokości

- szybka i płynna regulacja wysokości w 
zakresie 730 mm do 1230 mm,

- prowadnice poziomujące, pomagające 
ustabilizować biurko,

- wykonane ze stali malowanej 
proszkowo, 

- solidna i stabilna konstrukcja oraz 
wytrzymały blat,

- panel sterowania biurkiem posiada 
cztery ustawienia pamięci,

- funkcja antykolizyjna zapobiega 
uszkodzeniu blatu lub zmiażdżeniu 
przedmiotów podczas ruchu,

- prosty i łatwy montaż, jedno 
opakowanie zawiera blat i stalowe 
ramy, łatwe do transportu i instalacji,



model ET119 w kolorze białym z dębowym blatem

Gotowe biurka z regulacją wysokości

- szybka i płynna regulacja wysokości w zakresie 
720 mm do 1220 mm,

- połączenie stabilnej, stalowej podstawy z blatem 
wykończonym drewnem jest niezwykle modne, a 
trwałe materiały sprawiają, że posłuży przez 
wiele lat,

- wygodna wysuwana szuflada idealnie 
zintegrowana z biurkiem,

- wyposażone jest w intuicyjny, elektroniczny 
sterownik z wyświetlaczem, który dodatkowo 
posiada pamięć czterech ustawień oraz 2 porty 
USB,

- system antykolizyjny, dzięki któremu w 
momencie, napotkania na przeszkodę silnik 
zaczyna działać z powrotem, w przeciwną 
stronę,



Podstawy biurek z regulacją wysokości

L.p. Model Zdjęcie Kod produktu EAN

1. Ergonomiczna podstawa 
biurka ET225-W w kolorze 

białym
BIRTUKNOW0006 5901443116332

2. Ergonomiczna podstawa 
biurka ET114EN-W w kolorze 

białym
BIRTUKNOW0004 5901443116318

3. Ergonomiczna podstawa 
biurka ET114EN-W w kolorze 

czarnym
BIRTUKNOW0005 5901443116325



model ET225-W w kolorze białym

Podstawy biurek z regulacją wysokości

- wyposażony jest w podwójną belkę 
podblatową, która gwarantuje 
niezwykłą stabilność konstrukcji,

- dwa silniki, zapewniają płynną, 
trzystopniową regulację z maksymalną 
prędkością 35 mm/s 

- możliwość podwyższenia biurka o 650 
mm,

- intuicyjny, elektroniczny panel 
sterowania, który dodatkowo posiada 
pamięć ustawień wysokości,

- funkcja antykolizyjna zapobiega 
uszkodzeniu blatu lub zmiażdżeniu 
przedmiotów podczas ruchu,

- niezwykle cichy, system regulacji 
pracuje z natężeniem dźwięku poniżej 
50 dB,



model ET114EN w kolorze białym oraz czarnym

Podstawy biurek z regulacją wysokości

- wyposażony został w prostokątne, 
dwustopniowe kolumny  które 
gwarantują niezwykłą stabilność 
konstrukcji,

- posiada elektryczny system regulacji 
wysokości mogący pracować z 
maksymalną prędkością 25 mm/s

- technologia pojedynczego silnika 
zapewnia wydajną moc pracy,

- posiada możliwość regulacji szerokości, 
dzięki czemu można dopasować blat o 
szerokości od 100 do 160 cm, przy 
głębokości od 50 do 80 cm,

- stalowa podstawa została pokryta 
cienką warstwą proszkową by 
zwiększyć odporność na zarysowania, 
działanie wody lub rdzy,



STWÓRZ SWÓJ IDEALNY ZESTAW



Blaty biurek o wymiarach 120 x 60 x 2,8 cm

L.p. Kolor Zdjęcie Kod produktu

1. Srebrny BIRMDDNOW0099

2. Brzoza BIRMDDNOW0100

3. Kakao BIRMDDNOW0103

4. Czarny BIRMDDNOW0104

5. Orzech nizinny BIRMDDNOW0101

6. Dąb kanadyjski BIRMDDNOW0102

7. Biały pastel BIRMDDNOW0098

8. Dąb naturalny



Blaty biurek o wymiarach 160 x 60 x 2,8 cm

L.p. Kolor Zdjęcie Kod produktu

1. Srebrny BIRMDDNOW0079

2. Brzoza BIRMDDNOW0080

3. Kakao BIRMDDNOW0095

4. Czarny BIRMDDNOW0097

5. Orzech nizinny BIRMDDNOW0093

6. Dąb kanadyjski BIRMDDNOW0094

7. Biały pastel BIRMDDNOW0078

8. Dąb naturalny BIRMDDNOW0096



Pozostałe rozwiązania dbające o komfort Twojej pracy

L.p. Model Zdjęcie Kod produktu EAN

1. Biurko kreślarskie z regulacją 
wysokości ET120 czarny/dąb

BIRTUKNOW0012 5901443119128

2. Rower treningowy do biurka 
F211DBU biały

FOETUKBIU0001 5901443119104

3. Stolik z elektryczną regulacją 
wysokości ET026 czarny

BIRTUKNOW0013 5901443119111



biurko kreślarskie z regulacją wysokości 
model ET120 w kolorze czarnym z dębowym blatem

Pozostałe rozwiązania dbające o komfort Twojej pracy

- wyposażone zostało w technologię opartą o 
jeden silnik, który zapewnia wydajną moc 
pracy, a także większą płynność z 
maksymalną prędkością 25 mm/s

- możliwość podwyższenia biurka o 500 mm.,
- połączenie stabilnej, stalowej podstawy w 

kolorze czarnym z blatem wykończonym 
drewnem 

- wygodna wysuwana szuflada idealnie 
zintegrowana z biurkiem,

- dzięki odchylanemu blatowi można ustawiać 
kąty w zakresie 0-40 stopni,

- składany blat oraz podpórka na urządzenia,
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem, 

posiadający pamięć czterech ustawień,
- system anykolizyjny



Rower treningowy do biurka model F211DBU 
w kolorze białym

Pozostałe rozwiązania dbające o komfort Twojej pracy

- z wygodnym oparciem, za to bez uchwytu na 
ręce, dzięki czemu świetnie posłuży nam w 
czasie pracy,

- pneumatyczna regulacja wysokości siedziska,
- wbudowany wyświetlacz cyfrowy, 

pokazujący  takie dane jak np. czas ćwiczeń, 
przebyty dystans czy ilość spalonych kalorii,

- bezstopniowa regulacja oporu,
- cicha praca, dzięki niezwykle płynnemu i 

cichemu mechanizmowi (<55 dB),
- składane nogi, ułatwiają przechowywanie i 

zmniejszają ilość zajmowanego przez 
urządzenie miejsca

- kółka grawitacyjne z blokadą



Stolik z elektryczną regulacją wysokości 
model ET026 w kolorze czarnym

Pozostałe rozwiązania dbające o komfort Twojej pracy

- elastyczność i możliwość dopasowania do 
różnych siedzisk, 

- wyposażony został w technologię opartą o 
jeden silnik, zapewnia ona wydajną moc 
pracy, a także większą jej płynność z 
maksymalną prędkością 30 mm/s,

- możliwość podwyższenia blatu o 380 mm.,
- cicha praca, system regulacji pracuje z 

natężeniem dźwięku poniżej 50 dB, 
- wbudowane kółka ułatwiają przemieszczanie 

stolika, 
- solidna podstawa zapewnia stabilność i 

gwarantuje, że stolik nie przewróci się,
- regulacja wysokości jest bardzo intuicyjna i 

wygodna, stolik wyposażono w 
dwuprzyciskowy kontroler
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