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Wire
less!
Ongeëvenaarde bewegingsvrijheid, snelheid en
verbluffende precisie.

De RollerMouse Red is op dit moment de meest veelzijdige
RollerMouse. Een van zijn ergonomische voordelen is een
verbeterde rollerbar met oppervlaktestructuur, die een betere
controle oplevert. De RollerMouse Red heeft de hoogste dpi van
al onze producten, en biedt daarmee de ultieme precisie en een
hoge mate van effectiviteit.

Wire
less!
Ervaar het verschil in vrijheid.

De RollerMouse Free3 combineert een hoge mate van precisie en
comfort met een plat design. Dit is hét hulpmiddel voor iemand
met verschillende werkplekken. De Free3 heeft een plat design
en is daarmee zeer geschikt voor een plat en compact toetsenbord. Dankzij de hoge cursorsnelheid kun je de cursor gemakkelijk en effectief over een groot beeldscherm (of meerdere
schermen) heen en weer bewegen. De lange rollerbar maakt het
eenvoudig om van werkhouding te veranderen.
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Verhoogd comfort en meer controle.
De RollerMouse Pro3 is ontworpen voor veeleisende taken
met veel repeterende bewegingen. De Pro3 is een uitstekende
keuze voor iedereen die beroepsmatig of om andere redenen
vele uren per dag met een muis aan het werk is. Doordat de
Pro3 onder aan je toetsenbord is bevestigd, is het niet meer
nodig je muis te pakken. Op die manier verminder je de spanning vanuit je nek naar je vingers. Vanwege zijn breedte is deze
RollerMouse bijzonder geschikt voor een standaard of een
full-size, comfortabel toetsenbord. Met de Rollermouse Pro3
kun je sneller en comfortabeler werken.

Wire
less!
Intelligente precisie en meer comfort.

Stel je hoge eisen aan de individuele instelmogelijkheden? Breng
je de hele dag door achter een of meerdere schermen? De
RollerMouse Red beschikt o.a. over een innovatieve techniek die
op de bewegingen van je hand anticipeert, en een stevige, met
rubber beklede rollerbar. De extra diepe polssteun zorgt voor
een lage en flexibele overgang naar je bureau en een betere hoek
van je pols.

De perfecte combinatie.
Het draadloze Balance Keyboard is speciaal ontworpen als
aanvulling op je RollerMouse Red of Free3. Het toetsenbord heeft
een minimale rand aan de voorzijde en de hoek kan eenvoudig
worden versteld. Strategisch geplaatste, drukgevoelige toetsen
verminderen de belasting.

Balance Keyboard is specifiek voor de RollerMouse ontworpen en
staat op gelijke hoogte met de rollerbar en kan eenvoudig worden
ingesteld in een positieve, een neutrale of een negatieve tilt.

Maximale ondersteuning.
Onze stabiele onderarmsteun zorgt samen met de stevige
rollerbar van de RollerMouse Red voor de juiste houding van je
nek, rug, armen en polsen. De onderarmsteun vormt de verbinding tussen jou en de techniek en helpt je om je werk zo ontspannen mogelijk te doen.

Minder belasting door aangename support.
De RollerMouse Pro3 plus is grondig getest en is geschikt voor
iedereen die met een full-size toetsenbord werkt of die de
voorkeur geeft aan een gedeeltelijk beklede rollerbar.
De extra diepe polssteun is de perfecte aanvulling op je
standaard toetsenbord. Je voelt je meer ontspannen als je
urenlang achter je computer zit, je gebruikt minder energie en
voor elke beweging heb je minder inspanning nodig. Dit merk
je vooral als je veel repeterende bewegingen maakt.

RollerMouse

Ergonomie tips

Een efficiëntere manier van werken.

Tips om veiliger en slimmer te werken.

RollerMouse helpt je om snel en comfortabel te werken. Je
kunt meer ontspanning en variatie in je werk aanbrengen.
Eenvoudig, nauwkeurig en efficiënter. Misschien wel de
eenvoudigste manier om te investeren in een verbetering
van je dagelijkse werkomgeving?
Individuele behoeften, individuele oplossingen
Net als ieders lichaam verschillend is, heeft ook iedereen
verschillende taken, werkhoudingen en behoeften. Wat
wij je bieden is meer dan alleen maar een muis. RollerMouse is ontwikkeld in samenwerking met ergonomen en
biedt je de mogelijkheid om die manier van werken te vinden die het best bij jou past.
Minder kracht gebruiken en nauwkeuriger werken
De RollerMouse ligt recht voor het toetsenbord. Je kunt je
handen voor je lichaam houden, je werkt met kleine, ontspannen bewegingen en je spaart op die manier je nek,
schouders, ellebogen en polsen. Je zorgt op eenvoudige
wijze voor variatie door beide handen te gebruiken. Je kunt
je gemakkelijker concentreren en je werkt nauwkeuriger.

1 De muis: Met een in het midden geplaatste muis zoals de
RollerMouse voorkom je dat je arm zich te ver naar rechts
beweegt, wat een minder goede werkhouding zou opleveren.

2 Toetsenbord: Veel standaardtoetsenborden zijn te breed,

waardoor je armen in een hoek naar buiten komen te staan.
Een goed toetsenbord is daarom laag en compact.

3 Je stoel: Moet jij je aanpassen aan je stoel of is het juist

andersom? Zorg ervoor dat de stoel optimaal aan jou is
aangepast.

4 Het bureau: moet eenvoudig in hoogte verstelbaar zijn en

je moet er zowel zittend als staand achter kunnen werken. De juiste hoogte vind je als je voor je bureau staat, je
‘schouders ontspant en je ellebogen in een hoek van ca. 90°

Maatwerk voor je RollerMouse
Welk klikgeluid, welke bewegingssnelheid en welke klikweerstand wil je? Je kunt dit allemaal zelf heel eenvoudig
instellen. Natuurlijk weet je zelf het best hoe je het prettigst werkt. Dankzij onze pols- en onderarmsteunen kunnen je handen en armen de hele dag in een ontspannen
houding blijven liggen.
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Bezoek onze website als je meer wilt weten over de voordelen van de
RollerMouse en als je tips wilt over hoe je veiliger, gezonder en
productiever kunt werken.

Voor een efficiënte en
comfortabele manier
van werken.
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www.contourdesign.nl I info@contour-design.com

