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READY, STEADY



Gotowi do startu, eUP. Większość ludzi siedzi za dużo, a nasze ciała nie 
zostały stworzone do siedzenia przez cały dzień. Dlatego bardzo ważne jest, 
abyśmy zmienili swoje zachowanie w czasie pracy. Znajdź zdrowszy sposób 
pracy, zmieniaj pozycję, rozpocznij spotkania z kolegami na stojąco. Po prostu 
pracuj lepiej i żyj zdrowiej niż kiedykolwiek wcześniej...

Most people sit too much, and our bodies have not been 
designed to sit all day. It is very important that we change 
our behavior while at work. Find a healthier way to work by 
switching your position, start standing-up meetings with 
your colleagues. Simply work better and live healthier than 
ever before...







Biurko z elektryczną regulacją wysokości eUP2 jest 
prostą odpowiedzią dla tych, którzy szukają produktów 
o podstawowych opcjach i funkcjonalnościach.

Electric height adjustable desk is the simple 
answer for those who are looking for products 
with basic options and functionalities. 
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Zrób sobie przerwę od swojego 
krzesła – mniej siedzenia zaczyna 
się od Ciebie!

TAKE A BREAK FROM YOUR CHAIR – 
LESS SITTING STARTS WITH YOU! 







Prosty design nie oznacza nudy. Szeroka 
paleta kolorystyczna pozwoli wybrać 
Ci kolor blatu, który odzwierciedla Twój 
charakter lub zajmowane stanowisko.

SIMPLE DESIGN DOES NOT MEAN BOREDOM. A WIDE PALETTE OF 
COLOURS WILL ALLOW YOU TO CHOOSE THE COLOUR OF THE 
DESK TOP THAT REFLECTS YOUR CHARACTER OR STATUS.
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OR
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Biurka i stanowiska workbench z elektryczną regulacją 
wysokości w linii eUP3 będą pasować do każdej 
przestrzeni biurowej dzięki ich prostej konstrukcji.

Electric height adjustable desks and 
workbenches in eUP3 line will be suitable for 
any office space thanks to their simple design.
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eUP3 line has an GS Safety certificate
| Linia eUP3 posiada certyfikat bezpieczeństwa GS



CHOOSE YOUR PLACE AT THE DESK OR WORKBENCH AND
ADJUST THE HEIGHT TO YOUR PERSONAL NEEDS.

DESK OR BENCH
Wybierz swoje miejsce przy biurku lub stanowisku 
workbench i dostosuj wysokość do własnych potrzeb. 



DESK OR BENCH
 UP3e











W razie potrzeby, dosłownie w kilka sekund, 
możesz zdjąć panel i przeprowadzić 
krótkie, nieformalne spotkanie ze 
współpracownikami – to takie proste.

WHENEVER NEEDED YOU CAN TAKE OFF THE PANEL JUST IN 
FEW SECONDS AND MAKE A SHORT INFORMAL MEETING WITH 
YOUR COLLEAGUES – IT IS SO EASY.





NEXTNEXTNEXTNEXT
TAKE YOUR DESK TO THE 



LEVELLEVELLEVELLEVEL



Functions and options
Funkcje i opcje





Control panel 

eUP3 Control panel with display and 
memory function

Upper or modesty fully upholstered 
panel for eUP2 and eUP3 desks. 
Upper fully upholstered panel for 
eUP3 workbench

eUP3

eUP2

Functions and options
Funkcje i opcje

Panel sterowania

Panel sterowania w eUP3 – pilot 
z wyświetlaczem i funkcją pamięci

Górny lub dolny w pełni tapicerowany panel do 
biurek eUP2 i eUP3. Górny w pełni tapicerowany 
panel do stanowiska workbench eUP3



Table top made of melamine faced
chipboard (MFC), with 2 mm edge 

Blat z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej 
(MFC) z 2 mm obrzeżem

Grommets and media ports

Przelotki i media porty



1200 – 1800 mm UP3e

Telescopic frame
Rama teleskopowa



1200 – 1600 mm  UP2e
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 UP3e

Speed
| Prędkość

Load capacity per tabletop
| Udźwig dla blatu

Vertical and horizontal wire trunking
| Kanał kablowy pionowy i poziomy

FUNCTIONS FOR eUP2 AND eUP3

Anti-Collision – while moving part of the desk hits an obstacle, function detects table top tilt, 
then table top stops and reverses to safe position. Function available as standard.
| Funkcja antykolizji – podczas kontaktu ruchomego elementu biurka ze stabilną 
przeszkodą, funkcja wykrywa przechył blatu, następuje zatrzymanie blatu oraz odsunięcie go 
na bezpieczną odległość. 
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Noise
| Hałas

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

Each column is equipped with a drive
| Każda kolumna wyposażona jest w napęd

FUNCTIONS FOR eUP2 AND eUP3



eUP3 workbench – H-legs base with three-segment columns
eUP3 stanowisko workbench – podstawa typu „H”, kolumna trzysegmentowa

Shared horizontal wire trunking
| Współdzielony poziomy kanał kablowy
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Dimensions for desk
| Wymiary dla biurka

Width | Szerokość: 
1200 | 1400 | 1600 mm

 UP2e

Depth | Głębokość: 
700 | 800 mm

Two-segment columns 700 – 1200 mm
| Kolumna dwusegmentowa



Dimensions for desk and workbench
| Wymiary dla biurka i stanowiska workbench

Width | Szerokość: 
1200 | 1400 | 1600 | 1800 mm

eUP3 desk 
Depth | Głębokość: 
800 | 900 mm

eUP3 workbench 
Depth | Głębokość: 
800 mm

 UP3e
Three-segment columns 620 – 1270 mm
| Kolumna trzysegmentowa

eUP3 line has an GS Safety certificate
| Linia eUP3 posiada certyfikat bezpieczeństwa GS
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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.

In the catalogue we used melamine Blood Orange from 
fashion collection – subject to change to seasonal changes.
|  W katalogu zastosowaliśmy melaminę Blood Orange 

z aktualnie modnej kolekcji – z zastrzeżeniem  
zmian sezonowych.
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Brands and trademarks used herein are the property  
of NSG TM Sp. z o.o.


