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Chroni słuchawki przed przypadkowym 

uszkodzeniem – możliwość odłożenia na 

bezpieczne miejsce na biurku.

CHRONI

Użycie wysokiej jakości materiałów podczas 

produkcji stanowi o jej trwałości.

WYSOKA JAKOŚĆ

Konstrukcja stojaka z szeroką podstawką stanowi o 

stabilnej konstrukcji.

STABILNY

Uniwersalny stojak na słuchawki – utrzyma większość 

modeli dostępnych na rynku.

UNIWERSALNY

Pozwala utrzymać porządek na biurku, lepiej 

gospodaruje przestrzenią.

PRAKTYCZNY

Czarny stojak nie rzuca się w oczy, dzięki czemu to 

słuchawki grają pierwszą rolę na każdym stanowisku.

MINIMALISTYCZNY DESIGN







WYGODNIE

BEZPIECZNIE
Wstajesz od biurka – odkładasz słuchawki na blat, wracasz i

przypadkowo wylewasz napój… Albo odkładasz słuchawki na

blat i uszkadzasz nimi powierzchnię. Tak, takie sytuacje są

rzadkie, ale jednak się zdarzają. Dzięki MODECOM CLAW 01

Twoje słuchawki są całkowicie bezpieczne.

Zawsze pod ręką – stojak ma swoje miejsce i zawsze wiesz gdzie 

odłożyć słuchawki. Koniec z szukaniem dla nich miejsca na biurku.

UTRZYMUJE PORZĄDEK
Stojak pozwala utrzymać porządek na biurku. Wystarczy powiesić 

na nim słuchawki, aby utrzymać biurko w jak największym ładzie. 



Większa wygoda codziennego użytkowania oraz 
bezpieczeństwo, to niewątpliwie największe 

zalety posiadania MODECOM CLAW 01.



Wygoda, bezpieczeństwo i porządek to słowa które charakteryzują stojak na

słuchawki MODECOM CLAW 01. Stojak umożliwia wygospodarować optymalne

miejsce na słuchawki, co nie tylko pozwal azachować porządek, ale jednocześnie

chroni je przed uszkodzeniami jak np. przypadkowe wylanie napoju gdyby leżały

na blacie.

Oprócz lepszej organizacji miejsca na biurku dochodzą jeszcze kwestie

estetyczne – wygląda ono zdecydowanie lepiej i schludniej.

MODECOM CLAW 01 to również komfort, ponieważ raz ułożone słuchawki i

przewód od nich nie będzie przeszkadzał podczas grania, słuchania muzyki czy

wideokonferencji. To także duża wygoda – zawsze wiesz gdzie jest miejsce

Twoich słuchawek i wystarczy tylko po nie sięgnąć, aby móc cieszyć się

dźwiękami z ulubionej gry czy muzyki.

STOJAK NA SŁUCHAWKI

MODECOM 
CLAW 01



DO DOMU I BIURA

Stojak sprawdzi się świetnie przy stanowisku pracy lub nauki – niezależnie

od wystroju wnętrza czy rodzaju i koloru biurka, MODECOM CLAW 01 będzie

praktycznym rozwiązaniem.



GAMING

Posiadasz podświetlane, gamingowe słuchawki? To świetnie, ponieważ

MODECOM CLAW 01 został zaprojektowany w celu podkreślenia ich roli na

Twoim biurku.

Minimalistyczny design stojaka (bez podświetlenia) podkreśli typowo

gamingowy charakter słuchawek.





WYGODA Odkładasz słuchawki zawsze na miejsce – wiesz gdzie jest ich miejsce i zawsze masz je pod ręką.

NA LATA Wysokiej jakości materiał pozwoli używać jej przez lata.

DESIGN Minimalistyczny design podkreśla charakter słuchawek – to one grają główną rolę na stanowisku, niezależnie czy używasz 

ich do gier, pracy lub nauki.

BEZPIECZNY Stojak to zapewnienie bezpieczeństwa słuchawkom – powieszone na stojaku nie ulegną przypadkowemu uszkodzeniu.
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5 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO GO MIEĆ

PORZĄDEK05. Stojak umożliwia lepszą organizację przestrzeni na biurku, zapewnia porządek oraz ma walory estetyczne.



BEZPIECZEŃSTWO

Stojak posiada stabilną podstawkę z gumowanymi nóżkami, które

zapobiegają jego ślizganiu się po biurku. Niezależnie od konstrukcji

słuchawek, ich wagi oraz designu, MODECOM CLAW 01 zapewnią im

bezpieczeństwo.
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Model CLAW 01

Wymiary (mm) 127 x 145 x 243 mm

Waga 159g ± 5g

Waga brutto 357g ± 5g

Kompatybilność uniwersalne



04 Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

02 Kod produktu: US-MC-CLAW-01-100

03 Wymiary kartonu zbiorczego: 73 x 51,5 x 47 cm

01 EAN: 5901885242620

DANE LOGISTYCZNE


