Kan worden
gebruikt in
combinatie met
alle toetsenborden en
computermuis

Meer comfort en minder spanningen!
Wie zegt dat je moe moet worden van werken? Nu kun je efficiënt en comfortabel werken zonder steeds op
je houding te hoeven letten. Met een goede ondersteuning van je onderarmen kun je de spierspanning in je
nek, rug, armen en polsen aanzienlijk verminderen.

Ontspanning en comfort

Met een accessoire dat speciaal is ontworpen voor meer
ontspanning in je bewegingen, kun je je beter concentreren
op je werk. De onderarmsteun zorgt voor een effectieve
ontspanning en vermindert de spanning in je hele bovenlichaam aanzienlijk. Heb je een smalle werkplek waar het
lastig is om in de juiste ergonomische houding te werken?
Met deze steun kun je een kleine werkruimte groter maken,
zodat je zelfs in een krappe ruimte comfortabel kunt werken.

Neutrale houding voor meer comfort

Als je veel achter je computer zit, is een neutrale werkhouding belangrijk. Maar als je je op je werk concentreert,
vergeet je dat gemakkelijk. Nu kun je automatisch in een
ergonomische houding blijven werken, doordat je polsen in
de juiste hoek blijven liggen ten opzichte van je toetsenbord,
of je nu staand of zittend werkt.

Licht van gewicht en flexibel

De steun is snel en gemakkelijk te bevestigen en past op
alle bureaus met een bladdikte van 0,5 tot 3 cm. Hij kan
gemakkelijk met alcohol worden gedesinfecteerd, zodat je
je werkplek gemakkelijk hygiënisch schoon kunt houden.
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Aan de slag

1.

2.
Schuif de armsteun op het bureaublad

Bevestig de beugels

Leg de armsteun ondersteboven op een plat oppervlak.
Bevestig de beugels losjes aan de armsteun met behulp
van de duimschroef door de opening in de kleine poot
van de beugel.

U schuift de armsteun met de aangebrachte beugels op
het bureaublad. U kunt de instelling aanpassen door het
verschuiven van de duimschroef in de beugel. Draai hem
licht vast.

Technische specificaties
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Materiaal op de polssteun
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Garantie

6,5 cm
60,6 cm
29 cm
Kunstleer. Kan worden
ontsmet.
2 jaar
vanaf aankoopdatum.
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