
addit 

•  Biedt extra bescherming op de werkplek
•  Makkelijk toe te voegen aan uw huidige opstelling
•  Aangebracht tussen de VESA-bevestiging van de 

monitorarm en de monitor
•  Horizontaal verstellen is mogelijk dankzij de unieke 

montagesleuven
•  Ideaal voor opstellingen met twee monitoren of voor 

zit-sta-bureaus
• Komt in aanmerking voor het retourneringsprogramma 

van Dataflex (24 maanden na aankoop)

•  Geschikt voor monitors met kabelverbinding aan de 
zijkant of onderzijde

•  Kan ook gebruikt worden als memobord
•  Compatibel met VESA MIS-D 100 x 100 mm
•  Afmetingen: 800 x 677 x 3mm per monitor - breedte: 

1600mm total
•  Materiaal: 100% recyclebaar Acryl (PMMA)
•  Gewicht: 3.8 kg (2 x 1.9kg)
•  Inbegrepen: bevestigingsmateriaal, inbussleutel
• Eenvoudigere installatie met onze VESA quick-

releasebevestiging

Doordat de Addit hygiëneschermen een veiligere afscheiding creëert tussen u en degene tegenover u, zorgt het voor 
meer bescherming op de werkplek. De schermen kunnen eenvoudig gemonteerd worden op de monitorarmen, met 
behulp van dezelfde VESA-bevestiging waaraan uw monitoren bevestigd zijn. Zo weet u zeker dat de schermen altijd 
precies in de juiste positie staat om u en uw collega’s te beschermen. Ideaal voor opstellingen met dubbele schermen, 
toolbars of voor zit-sta-bureaus.En als het om een tijdelijke oplossing gaat? 
Word deelnemer van het retourneringsprogramma van Dataflex, dan zorgen wij ervoor dat uw product gerecycled 
wordt. We vinden een nieuwe oplossing of bestemming voor het product, of we recyclen het op een veilige, betrouw-
bare en milieuvriendelijke manier.  In ruil voor het geretourneerde product ontvangt u een voucher voor uw volgende 
aankoop bij Dataflex. 
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4,6 kg

845 x 720 x 15 mm 1 pcs

transparant acryl
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