
eModel 2.0
MINI







eModel 2.0 mini  to wiele funkcji zamkniętych w niewielkiej formie. Prosty design i mobilność 
biurka dają możliwość szybkiego dopasowania nie tylko do stylu pracy, ale także rodzaju 
przestrzeni. Pracujesz w stylu agile? A może w warunkach domowych? Dzięki elektrycznej 
regulacji wysokości eModel 2.0 mini stanie na wysokości każdego zadania, dbając o Twoje  
zdrowie i zapewniając komfort pracy.

eModel 2.0 mini offers many functions in a small form. The simple 
design and mobility of the desk allow you to quickly adjust not only 
to the style of work, but also to space. Do you work in an agile style? 
Or maybe at home? Thanks to the electric height adjustment, the 
eModel 2.0 mini will stand up to any task, taking care of your health 
and ensuring the comfort of work.







Biurko eModel 2.0 MINI na podstawie EM4

eModel 2.0 MINI desk on EM4 base



Biurko eModel 2.0 MINI na podstawie EM5

eModel 2.0 MINI desk on EM5 base
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One-column four star base
| Podstawa jednokolumnowa, 
czteroramienna

Height adjustment 640 – 1100 mm
| Zakres regulacji wysokości  
640 – 1100 mm

Height adjustment 710 – 1170 mm
| Zakres regulacji wysokości  
710 – 1170 mm

Height adjustment 620 – 1080 mm
| Zakres regulacji wysokości  
620 – 1080 mm

One-column four star base on castors
| Podstawa jednokolumnowa, 
czteroramienna na kołkach

One-column column base
| Podstawa jednokolumnowa 
talerzowa

Podstawy biurek

Desk base

Rectangular
| Prostokątne

Rounded on both sides
| Dwustronnie zaokrąglone

Blaty stałe

Fixed table tops



Load capacity per table top – 20 kg
| Udźwig blatu – 20 kg

Anti-Collision function (with external gyro sensor) – while moving part of the desk (table top) hits 
an obstacle, table top stops and reverses to safe position. Function available as standard.
| Funkcja antykolizji (z zewnętrznym czujnikiem żyroskopowym) – po wystąpieniu kontaktu blatu 
biurka (ruchomego elementu) ze stabilną przeszkodą następuje zatrzymanie oraz odsunięcie blatu 
(ruchomego elementu)

AC alternating current drive power supply 
| Układ napędowy – prąd zmienny 

Noise <45 dB
| Hałas <45 dB

Speed 38 m/s
| Prędkość 38 m/s

Funkcje i opcje

Functions and options

Control panel with display and memory function
| Panel sterowania z wyświetlaczem i funkcją pamięci

Control panel: up&down button
| Panel sterowania: przycisk do regulacji góra/dół



Melamine faced chipboard (MFC)
for table tops
| dla blatów

NH Maple

NZ Natural Hickory NB Beech Bright

NT Tabac Cherry

NA Aragon Oak

NP Tiepolo Nut

NL Natural  
Country Beech

ML Kaisersberg OakNC Champagne  
Hard Maple

NJ Acacia Light

NV Brown Hickory



Melamine faced chipboard (MFC)
for table tops
| dla blatów

MK Light Grey ConcreteNR Denim Blue NS Fjord Green

NM Diamond Grey NK Cashmere

MP Platinum

BZ Grey Basalt

MS SlateCC Black BI White

MB White Grey



Metal
for table base
| dla podstaw

RAL 9010 
Pure white 
BI, WH, W

RAL 9005 
Jet black 
CZ, BL/BLT, Y, BK

RAL 9006 
White aluminium 
AL, ALU, WA, X, WK
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Nowy Styl Sp. z o.o. reserves the right to change  
the constructional features and finishes of products.
| Nowy Styl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian 

konstrukcyjnych produktów oraz zmian wykończeń.

Note: Colours and patterns illustrated here may 
vary from the originals.
|  Uwaga! Prezentowane kolory wykończeń mogą różnić 

się od oryginałów.
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