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Monitorwandhouders voor 
1 monitor
• Voor standaard- en gebogen monitoren van 21 tot 

27 inch (53,34 tot 68,58 cm); monitorafmetingen van 
28 – 38 inch kunnen slechts in beperkte mate worden 
gedraaid

• Monitor 110° kantelbaar: 85° omhoog, 25° omlaag 
(afhankelijk van de monitorgrootte), 360° draaibaar 
voor het werken in staand of liggend formaat

• Met VESA-bevestiging 75 x 75 mm of 100 x 100 mm 

Hoogte: 120 mm. Breedte: 130 mm. 
Diepte: 140 mm. Materiaal: aluminium / kunststof. 
Kleur: zilver metallic. Draagvermogen: 3 - 8 kg. 
Bevestigingsmethode: wandmontage. Zwenkbereik: 360°. 

 4 Nr. 569 191 3H € 127,-

Monitorhouders met arm voor 
1 monitor
• Voor standaard- en gebogen monitoren van 21 tot 

27 inch (53,34 tot 68,58 cm); monitorafmetingen van 
28 – 38 inch kunnen slechts in beperkte mate worden 
gedraaid

• Monitor 110° kantelbaar; 85° omhoog, 25° omlaag, 
360° draaibaar voor het werken in staand of liggend 
formaat

• Met VESA-bevestiging 75 x 75 mm of 100 x 100 mm 

Hoogte: 470 mm. Breedte: 345 mm. Diepte: 120 mm. 
Materiaal: aluminium / kunststof. Kleur: zilver metallic. 
Draagvermogen: 3 - 8 kg. Zwenkbereik: 360°. 

Bevestigingsmethode: tafelklem. 
 4 Nr. 569 185 3H € 305,-

Bevestigingsmethode: doorlopende tafelbevestiging. 
 4 Nr. 569 186 3H € 305,-

Monitorhouders voor 
2 monitoren
• Voor monitoren van 21 tot 27 inch (53,34 tot 68,58 cm)
• Monitor 110° kantelbaar: 85° omhoog, 25° omlaag, 

360° draaibaar voor het werken in staand of liggend 
formaat

• Monitorarm in hoogte verstelbaar 50 – 340 mm, met 
VESA-bevestiging 75 x 75 mm of 100 x 100 mm

Hoogte: 445 mm. Breedte: 780 mm. Diepte: 190 mm. 
Materiaal: aluminium / kunststof. Kleur: zilver metallic. 
Draagvermogen: 3 - 8 kg. Zwenkbereik: 360°. 

Bevestigingsmethode: tafelklem. 
 4 Nr. 569 187 3H € 305,-

Bevestigingsmethode: doorlopende tafelbevestiging. 
 4 Nr. 569 188 3H € 305,-

Tablet muurbeugels
• Variabele opnamemodule voor alle tabletafmetingen 

van 7 – 13''
• Met rubberen oppervlakken om de tablet 

te beschermen tegen beschadiging, met geïntegreerde 
antidiefstalbeveiliging

• Symmetrische opening van 160 – 275 mm, 360° 
draaibaar voor staand- en liggend formaat, met 
steunpunten bij telkens 90°

Hoogte: 50 mm. Breedte: 85 mm. Diepte: 180 mm. 
Materiaal: aluminium / ABS-kunststof. 
Kleur: blank aluminiumkleurig / antraciet. 
Bevestigingsmethode: wandmontage. Afmeting 
tablet: 7 – 13 inch. Dikte tablet: 8 mm. 

 4 Nr. 486 549 3H € 71,90

Documenthouders ERGODOC®

• Geschikt voor documenten, boeken, brochures, 
mappen, folders etc. tot A3-formaat, max. 
draagvermogen 6 kg

• Bespaart ruimte op het bureau, plaatst documenten 
en monitor op één lijn en voorkomt vermoeide ogen 
en nekpijn

• In hoogte verstelbaar voor optimaal leescomfort en met 
een vlakke rand, wat het schrijven vergemakkelijkt

Breedte: 536 mm. Materiaal: acryl. 

Hoogte: 235 mm. Diepte: 278 mm. 
Hoogteverstelling: 160 – 235 mm. Kleur: transparant 
helder. 

 4 Nr. 123 343 3H € 77,90

Opzetstukken voor sta-
bureautafels SLIM
• Transformeert het klassieke bureau in een dynamische 

zit/sta-werkplek, zorgt voor beweging en bevordert 
gezond en actief werken

• De werkhoogte is in hoogte verstelbaar, zeer 
veerkrachtig en biedt voldoende ruimte om te lezen 
en te schrijven op een laptop, tablet, notebook 
of schrijfblok

• Eenvoudige en snelle montage en demontage door het 
precies passende inhaaksysteem

Hoogte: 570 mm. Breedte: 500 mm. 
Diepte: 490 mm. Hoogteverstelling: 285 – 530 mm. 
Materiaal: berkenmultiplex. Bevestigingsmethode: vrije 
opstelling. Draagvermogen: 7 kg. 

Kleur: wit. 
 4 Nr. 591 413 3H € 149,-

Kleur: zwart. 
 4 Nr. 591 414 3H € 149,-
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