
Filtry 
prywatyzujące
Chroń swoje dane przed kradzieżą wzrokową. 
Wypróbuj produkty od 3M™

W dobie cyfryzacji firmy są szczególnie narażone na wzrokową kradzież 
danych, co może oznaczać dla nich ogromne straty finansowe i utratę 
reputacji. Szczególnie dotyczy to instytucji szczególnego zaufania:  
jednostek publicznych, finansowych, prawniczych i ubezpieczeniowych, 
ochrony zdrowia, a także korporacji. Nie bez powodu ochrona przed 
kradzieżą wzrokową z zastosowaniem filtrów prywatyzujących jest 
praktyką powszechną w UE.

Dlaczego ochrona 
prywatności jest 
tak ważna?

69%
badanych 
przyznało,
że ich prywatność 
podczas pracy 
z poufnymi danymi 
została w ich miejscu 
pracy naruszona1.

59%
pracowników 
zabiera pracę 
poza biuro2,

jednak zaledwie 

21%
stosuje zasady 
ochrony prywatności3.

95%
wszystkich 
incydentów 
związanych 
z naruszeniem 
bezpieczeństwa 
danych 
obejmuje błąd ludzki4.

Czarne bezramkowe filtry 
prywatyzujące 3M™

Ochrona prywatności, ochrona ekranu, 
dwustronny – matowy antyodblaskowy lub 
błyszczący zapewniający wyraźny obraz

Złote bezramkowe filtry 
prywatyzujące 3M™

Intensywnie złoty kolor zapewnia najwyższą 
ochronę prywatności, wyraźny obraz  
i ochronę ekranu; dwustronny – czarny  
lub złoty

Indeks Model Typ Przeznaczenie
Przekątna 

ekranu
Proporcje 

ekranu

Wymiary ekranu
Wysokość 

[mm] 
Szerokość 

[mm] 
Przekątna 

[mm] 

3M220-2 3M™ PF12.5W9 Czarny Laptop 12,5" 16:9 155,6 277,8 318,1

3M220-18 3M™ GPF12.5W9 Złoty Laptop 12,5" 16:9 155,6 277,8 318,1

3M221-2 3M™ PF14.0W Czarny Laptop 14" 16:9 174,6 309,6 355,7

3M221-18 3M™ GPF14.0W9 Złoty Laptop 14" 16:9 174,6 309,6 355,7

3M222-2 3M™ 15.6W Czarny Laptop 15,6" 16:9 193,7 344,5 395,5

3M223-2 3M™ PF19.0 Czarny Monitor 19" 5:4 301,6 376,2 482,8

3M224-2 3M™ PF20.0W9 Czarny Monitor 20" 16:9 249,2 442,9 508,7

3M225-2 3M™ PF21.5W9 Czarny Monitor 21,5" 16:9 268,3 476,3 547,0

3M226-2 3M™ PF22.0W Czarny Monitor 22" 16:10 296,9 474,7 559,4

3M227-2 3M™ PF23.0W9 Czarny Monitor 23" 16:9 287,3 509,6 584,9

3M228-2 3M™ PF24.0W Czarny Monitor 24" 16:10 323,9 519,1 612,0
Źródła:
1 Ponemon Institute LLC „Visual Privacy Productivity Study”, 2013 r.;  

sponsor: firma 3M.
2 „Technology’s impact on Workers”, Pew Research Center, grudzień 2014 r.
3 Badania wykazują, że 67% pracowników naraża wrażliwe dane poza  

miejscem pracy, 2014 r.
4 „2014 Cyber Security Intelligence Index”, IBM Security, 2014 r.



10 biuroland.eu

Zn
aj

dź
 n

as
 o

nl
in

e 
na

 w
w

w.
i-b

iu
ro

24
.p

l

ERGONOMIA

30
0

30
0

80 80

30
0

30
0

80 80

LISTWA SAMOPRZYLEPNA 
NA MONITOR MEMO

✦✦ Listwa organizacyjna do monitora
✦✦ Umożliwia przyczepienie kartek samoprzylepnych 
z notatkami

✦✦ Wykonana z przezroczystego PVC
✦✦ Bezpieczny pasek kleju do przyczepienia ramki 
do monitora (nie zostawia śladów kleju)

✦✦ Doskonały sposób na zachowanie porządku wokół 
komputera i organizację luźnych kartek

✦✦ Wymiary 80x300x1,5 mm

AR562

LISTWA SAMOPRZYLEPNA  
NA MONITOR MEMO Z ZAKŁADKAMI

✦✦ Listwa organizacyjna do monitora
✦✦ Umożliwia przyczepienie kartek samoprzylepnych z notatkami
✦✦ Wykonana z przezroczystego PVC
✦✦ Bezpieczny pasek kleju do przyczepienia ramki do monitora 
(nie zostawia śladów kleju)

✦✦ Dwie zakładki na górze i na dole listwy umożliwiają wsunięcie 
wizytówki lub zwykłej kartki z notatkami, nawet w formacie A4

✦✦ Szczególnie przydatna w przypadku konieczności przepisywania 
tekstu na komputerze

✦✦ Doskonały sposób na zachowanie porządku wokół komputera 
i organizację luźnych kartek

✦✦ Wymiary 80x300x1,5 mm

AR563

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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indeks
ES1338

PODKŁADKA POD MYSZ KENSINGTON SMARTFIT®

Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
Regulacja wysokości – dzięki kolorystycznym wkładkom określającym 
pozycję osobistego komfortu – pomaga ułożyć nadgarstek podczas 
posługiwania się myszą pod odpowiednim kątem • Żelowa podkładka 
zapewnia przyjemnie chłodną, wygodną powierzchnię, która dopasowuje się 
do nadgarstka i łagodzi napięcia w miejscach nacisku  

indeks kolor
FE293-10 biały
FE293-5 szary
FE293-2 czarny

PODKŁADKA POD MYSZ I NADGARSTEK I-SPIRE
Możliwość kołysania nadgarstków podczas pracy
Innowacyjny projekt – możliwość kołysania nadgarstków podczas pracy 
zwiększa komfort i zmniejsza napięcie • Nowoczesny wygląd pasuje 
do wnętrza każdego biura i domu • Cylindryczna konstrukcja pozwala 
na płynne, bezproblemowe i zwiększające komfort używanie myszki 
• Podkładkę można używać zarówno do myszy laserowych, jak i optycznych 
• Łatwa do czyszczenia powierzchnia

indeks kolor
FE2577-2 czarny

PODKŁADKA POD MYSZ I NADGARSTEK 
MEMORY FOAM
Zatrzymuje ciepło ciała i usprawnia krążenie
Kształt podkładki pod nadgarstek uzależniony jest od siły nacisku ręki 
i ciepła ciała • Zapewnia pełny komfort pracy • Specjalna struktura 
redystrybuuje punkty nacisku w celu złagodzenia podparcia • Zapewnia 
doskonałą jakość odwzorowania ruchu myszki zarówno kulkowej, 
jak i optycznej • Antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się 
podkładki po powierzchni biurka

PODKŁADKA POD MYSZ HEALTH-V CRYSTAL
Pomaga zapobiegać zwężeniu cieśni nadgarstka
Podkładka pod mysz i nadgarstek Health-V Crystal • Posiada wbudowaną 
podpórkę pod nadgarstek • Wykonana z krystalicznie przezroczystego 
materiału – łatwa do czyszczenia • Specjalna opatentowana konstrukcja 
Health-V w podkładkach pomaga zapobiegać zwężeniu cieśni nadgarstka 
• Wbudowana w materiał powłoka antybakteryjna MICROBAN® 
zapobiega niekontrolowanemu rozwojowi szkodliwych drobnoustrojów 
• Antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładek 
po powierzchni biurka

indeks kolor
FE455-2 czarny
FE455-12 fioletowy
FE455-1 niebieski

indeks kolor
FE110-2 czarny
FE110-3 czerwony
FE110-5 szary
FE110-1 niebieski

PODKŁADKA POD MYSZ
Zapewnia idealne prowadzenie myszy
Wykonana z wysokiej jakości gumy wulkanizowanej materiałem tekstylnym

indeks
ES1337

PODKŁADKA  
POD NADGARSTEK  
KENSINGTON SMARTFIT® CONFORM
Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
Oznaczone kolorami 4 wymienne podkładki, dostosowane do osób o różnym 
wzroście, zapewniają neutralny kąt podparcia dla ręki i nadgarstka • Śliska, 
nieprzywierająca podstawa podkładki ułatwia przesuwanie myszy i zapewnia 
wygodniejsze użytkowanie
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indeks kolor
FE217-11 granatowy
FE217-2 czarny

PODKŁADKA PIANKOWA PRZED KLAWIATURĘ 
MEMORY FOAM
Antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki
Kształt podkładki pod nadgarstki uzależniony jest od siły nacisku ręki i ciepła 
ciała zapewniając pełny komfort pracy • Specjalna konstrukcja redystrybuuje 
punkty nacisku w celu złagodzenia podparcia • Zatrzymuje ciepło ciała 
i usprawnia krążenie

indeks
ES1339

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLEMATE PLUS
Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
Nachylenie do 20° oraz blokada kąta nachylenia zapewniają dodatkowy 
komfort • Regulacja wysokości od 3,5" do 5" • Antypoślizgowa faktura 
powierzchni pod stopami zwiększa komfort użytkowania

indeks
ES1340

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLESAVER
Antypoślizgowa powierzchnia
Możliwość nachylenia pod kątem w zakresie 20° w celu zapewnienia 
dodatkowego komfortu  • Antypoślizgowa faktura powierzchni pod stopami 
zwiększa komfort użytkowania  

indeks
ES1341

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLEMATE COMFORT
Piankowa powierzchnia zapewnia niezwykły komfort
Luksusowa pianka memory zapewnia odpoczynek zmęczonym i bolącym 
stopom • Wygodny pedał do ustawienia kąta nachylenia bez konieczności 
schodzenia z krzesła  • Możliwość nachylenia pod kątem w zakresie 20° 
w celu zapewnienia dodatkowego komfortu  

indeks
PB180

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

PODNÓŻEK Q-CONNECT Z REGULACJĄ X 3
Posiada antypoślizgową powierzchnię stabilizującą podnóżek
Wykonany z trwałego ABS • Podnosi komfort pracy przy biurku 
• Regulacja wysokości i kąta nachylenia (3 poziomy wysokości) 
• Wymiary 400x70x350 mm • Kolor antracyt

indeks
FE106

PODNÓŻEK FELLOWES ERGONOMICZNY
Pozwala złagodzić lub zapobiec bólom krzyża
Ergonomicznie zaprojektowana podstawa pod stopy zapewnia pełny 
odpoczynek i komfort użytkowania • Trwała i mocna konstrukcja • Specjalna 
powierzchnia z wypustkami umożliwia masaż stóp • Posiada regulację 
wysokości (2 pozycje) oraz kąta nachylenia (płynnie)
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indeks kolor
FE248 czarny

PODPÓRKA POD PLECY ERGONOMICZNA
Łatwy sposób mocowania do dowolnego krzesła
Minimalizuje napięcie mięśni dzięki podtrzymaniu i redukcji obciążenia 
pleców na odcinku lędźwiowym • Delikatnie modeluje kontur ciała w celu 
zapewnienia maksymalnego zwiększenia komfortu oparcia • Wykonana 
z materiału siatkowego – pozwala na swobodną cyrkulację powietrza 
i komfort pracy

PODPÓRKA POD PLECY KENSINGTON 
SMARTFIT® CONFORM
Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
Regulacja wysokości zapewnia dopasowanie na odcinku lędźwiowym 
• Niezależne sprężyny dopasowują się do figury użytkownika, podążając 
za każdą zmianą ustawienia ciała a siatkowa powłoka zapewnia doskonałą 
wentylację

indeks
ES1336

indeks kolor
FE479-2 czarny

PODPÓRKA POD PLECY SIATKOWA PROFESJONALNA
Siatkowy materiał dopasowuje się do konturów ciała
Redukuje napięcia pleców i ułatwia utrzymanie prawidłowej postawy 
• Siatkowy materiał dopasowuje się do konturów ciała zapewniając 
doskonałe wsparcie i zwiększa komfort użytkowania • System napinający 
Tri-Tensioning pozwala na przymocowanie praktycznie do każdego fotela 
i eliminuje potrzebę ponownej regulacji • Specjalne podparcie wykonane 
z pianki pamięciowej wspiera odcinek lędźwiowy, możliwość regulacji 
wysokości ułatwia dopasowanie do potrzeb danego użytkownika

indeks kolor
ES1328-2 czarny
ES1328-5 szary

PODSTAWKA CHŁODZĄCA POD LAPTOPA 
KENSINGTON SMARTFIT® EASY RISER™
Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
Nachylenie w zakresie 50° • Poprawia cyrkulację powietrza, zapobiegając 
przegrzewaniu się laptopa • Składana na płasko, co ułatwia przewożenie

PODSTAWKA POD LAPTOPA 
KENSINGTON SMARTFIT®

Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
Umożliwia zamontowanie kompatybilnej, uniwersalnej stacji dokującej 
Kensington pod platformą laptopa, co doskonale sprawdza się na biurkach 
o ograniczonej ilości miejsca • Odpowiedni dla laptopów posiadających ekran 
do 15,6" • System zarządzania kablami zapewnia porządek w miejscu pracy

indeks
ES1327-2

PODSTAWA POD MONITOR SMART SUITES
Pomaga zapobiegać bólom mięśni i karku
Pozwala ustawić monitor na wysokości wzroku • Idealna do ustawienia 
w narożniku biurka dzięki zwężeniu tylnej części podstawy • Przeznaczona 
dla monitorów LCD/TFT do rozmiaru 21" i o maks. wadze do 10 kg 
• Regulacja wysokości – 3 pozycje (100, 115 i 130 mm) • Antypoślizgowe 
gumowe nóżki

indeks
FE130
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PODSTAWKA OBROTOWA POD MONITOR 
KENSINGTON SMARTFIT®

Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
Opatentowany, obrotowy schowek z przegródkami pozwala uporządkować 
rzeczy na biurku, ułatwiając jednocześnie dostęp do nich • Solidna 
konstrukcja – utrzymuje monitor o wadze do 18 kg

indeks kolor
ES1333-2 czarny
ES1333-5 szary PODSTAWKI POD MONITOR 

KENSINGTON SMARTFIT®

Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
Ustawia monitor na wysokości oczu, co pomaga redukować problemy 
z oczami i szyją  • Uniwersalna podstawka zaprojektowana z myślą o każdym 
monitorze o wadze do 36 kg (ES1334-2) lub do 18 kg (ES1335-2) • Akcesoria 
biurowe i papiery mogą być przechowywane pod podstawką, co pozwala 
zaoszczędzić miejsce na biurku  

indeks
ES1334-2

indeks
ES1335-2

ES1343-2 – uchwyt do dwóch monitorówES1342-2

STANOWISKO DO PRACY NA SIEDZĄCO/STOJĄCO 
KENSINGTON SMARTFIT®
Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
Możliwość płynnej zmiany „jednym ruchem ręki” pozycji siedzącej do stojącej • Ruchome ramię 
ma cztery punkty obrotowe umożliwiające bezwysiłkowe przesuwanie stanowiska zarówno w górę 
i w dół, jak i na boki • Niezależna regulacja wysokości monitora i klawiatury umożliwia uzyskanie 
odpowiedniego ustawienia zarówno do patrzenia na ekran, jak i pisania • System zarządzania 
kablami zapewnia porządek w miejscu pracy

STANOWISKO DO PRACY SIT-STAND LOTUS™
Ułatwia zmianę pozycji w czasie pracy za biurkiem
Zachęca użytkownika do ograniczenia pracy w trybie siedzącym 
• Technologia przeciwwagi i ergonomiczne uchwyty sprawiają, 
że dostosowywanie wysokości jest proste i szybkie • Z 22 ustawieniami 
wysokości oraz możliwością ustawienia w pozycji równoległej do blatu – daje 
poczucie stabilności niezależnie od ustawienia • System organizacji kabli 
i gniazdo na urządzenie ładujące zapewniają wygodne przeglądanie tabletu 
lub smartfona na każdej wysokości • Stanowiska sprzedawane są w postaci 
gotowej do użytku – nie wymagają jakiegokolwiek montażu – wystarczy 
wyjąć je z opakowania • Dwie powierzchnie do pracy oferują dużą przestrzeń 
użytkową na wszystkie niezbędne akcesoria • Produkt nie zawiera ramienia 
na monitor – do dokupienia osobno • 3 lata gwarancji

indeks kolor
FE218-10 biały
FE218-2 czarny
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RAMIĘ DO STANOWISKA SIT-STAND LOTUS™ 
NA MONITOR
Regulowana wysokość zawieszenia monitora
Ramię umożliwia umieszczenie monitora/monitorów na odpowiedniej 
wysokości • Posiada regulację wysokości w zakresie do 40 cm (FE219) 
a produkt FE220 dodatkowo regulację rozstawu • Podczas podniesienia 
(opuszczenia) stanowiska Sit-Stand monitor pozostaje w tej samej pozycji 
• Ramię utrzymuje monitor do 27" o wadze do 7 kg, w przypadku FE220 
dwa monitory do 27" o wadze do 7 kg • System montażu VESA

indeks rodzaj
FE219 na 1 monitor
FE220 na 2 monitory

SZUFLADA PODWIESZANA NA KLAWIATURĘ 
Z PÓŁKĄ NA MYSZKĘ
Pozwala uzyskać dodatkową powierzchnię
Szuflada na klawiaturę z podstawką pod mysz • Mocowana pod blatem 
biurka lub stołu • Możliwość montażu na 3 różnych wysokościach (43, 53 lub 
64 mm) • Podstawka pod myszkę może być umieszczona z prawej lub z lewej 
strony • Maks. rozmiar klawiatury 515x240 mm, rozmiar podkładki pod mysz 
200x165 mm

indeks
FE105

UCHWYTY DO MONITORÓW KENSINGTON SMARTFIT®

Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
Zwiększają dostępną przestrzeń na biurku i umożliwiają ustawienie monitora 
na odpowiedniej wysokości • System zarządzania kablami zapewnia porządek 
w miejscu pracy • Monitory mocowane są zgodnie ze standardem VESA® 75 mm 
lub 100 mm • Odpowiednie dla monitorów o przekątnej do 24" i maksymalnej 
wadze do 11,3 kg na jedno ramię

indeks rodzaj
ES1330-2 krótki uchwyt (73 mm)
ES1331-2 uchwyt do monitora i podstawa na laptopa
ES1329-2 długi uchwyt (400 mm)
ES1332-2 uchwyt na dwa monitory




