
Lotus™  
 ZIT/STA-WERKSTATION 

• De nieuwe Fellowes zit-sta oplossingen zorgen moeiteloos voor 

extra beweging tijdens het werken en een beter gevoel gedurende 

de dag 

• De Smooth Lift technologie™ en ergonomische handgrepen maken 

het verstellen van de hoogte simpel, zorgeloos en maakt dit product 

geschikt voor verschillende gebruikers en manieren van werken  

• Biedt 22 verschillende stabiele hoogtestanden en is in één snelle 

beweging weer terug op het niveau van het bureau,  

• Twee platformen bieden voldoende ruimte voor alle essentiële 

bureauaccessoires 

• Geschikt voor het dragen van een beeldscherm of laptop tot 15,8kg 

• Handige uitsparingen voor snoeren en oplaadkabels voor gebruik op 

elke hoogte 

• Wordt volledig gemonteerd geleverd en is eenvoudig in te stellen 

• 3 jaar garantie 

o Enkele monitorarm (apart verkocht) 8024801 

o Dubbele monitorarm (apart verkocht) 8024901 

 

Bestelnummer 0007901 

Kleur Zwart 

Aantal stuks per overdoos 1 

UPC 043859716364 

SCS 50043859716369 

Afmetingen toetsenbordplatform (BxD in mm) 831,4 x 313,2 

Afmetingen top platform (BxD in mm)  615,9 x 227 

Afmetingen overdoos (HxBxL in mm) 225 x 711 x 895 

Gewicht product (in kg) 22,67 

Gewicht retailverpakking (in kg) 25,4 

Gewicht overdoos (in kg) 25,4 



Lotus™ Sit Stand Work Platform
Dimensions
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2.2kg max weight

Weight Capacity 
Monitor weight 

13.6kg max kg
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568mm



Lotus™  
 ZIT/STA-WERKSTATION 

• De nieuwe Fellowes zit-sta oplossingen zorgen moeiteloos voor 

extra beweging tijdens het werken en een beter gevoel gedurende 

de dag 

• De Smooth Lift technologie™ en ergonomische handgrepen maken 

het verstellen van de hoogte simpel, zorgeloos en maakt dit product 

geschikt voor verschillende gebruikers en manieren van werken  

• Biedt 22 verschillende stabiele hoogtestanden en is in één snelle 

beweging weer terug op het niveau van het bureau,  

• Twee platformen bieden voldoende ruimte voor alle essentiële 

bureauaccessoires 

• Geschikt voor het dragen van een beeldscherm of laptop tot 15,8kg 

• Handige uitsparingen voor snoeren en oplaadkabels voor gebruik op 

elke hoogte 

• Wordt volledig gemonteerd geleverd en is eenvoudig in te stellen 

• 3 jaar garantie 

o Enkele monitorarm (apart verkocht) 8024801 

o Dubbele monitorarm (apart verkocht) 8024901 

 

Bestelnummer 0009901 

Kleur Wit 

Aantal stuks per overdoos 1 

UPC 043859718900 

SCS 50043859718905 

Afmetingen toetsenbordplatform (BxD in mm) 831,4 x 313,2 

Afmetingen top platform (BxD in mm)  615,9 x 227 

Afmetingen overdoos (HxBxL in mm) 225 x 711 x 895 

Gewicht product (in kg) 22,67 

Gewicht retailverpakking (in kg) 25,4 

Gewicht overdoos (in kg) 25,4 



Lotus™ Sit Stand Work Platform
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