
Addit collectie

De stille kracht
Met onze Addit-producten kunt u uw werkplek 
helemaal afstemmen op uw eigen wensen.
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Finishing touch
Subtiel
Complementair
_
Om uw werkplek nog optimaler in te richten, kunt u onze 

Addit-producten combineren met producten uit alle andere 

collecties. Ruim alle rommel op en pas uw werkplek aan 

aan uw behoeften, zodat u zich volledig op uw werk kunt 

concentreren. Eenvoudige maar efficiënte oplossingen die zijn 

ontworpen als aanvulling op ons gehele productportfolio en 

perfect in elke werkomgeving passen. Producten zo goed dat  

u vergeet dat ze er zijn.

De stille 
kracht

‘Veel van de Addit producten 
vormen een vast onderdeel van ons 
leveringsprogramma. Het zijn onmisbare 
aanvullende items die gewoon 
hun werk doen en een goede prijs-
kwaliteitverhouding hebben.‘
Braca Webshops, Nederland

Deze brochure is gemaakt van 
FSC-gecertificeerd papier.
www.fsc.org
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Document-
houders
_
De Addit-documenthouders zijn niet alleen handig, 

maar helpen u ook de juiste lichaamshouding 

aan te nemen tijdens het werken; iets dat grote 

ergonomische voordelen kan opleveren. U kunt tijdens 

het lezen of typen comfortabel blijven zitten zonder 

uw hoofd schuin te hoeven houden of ongemakkelijk 

te hoeven leunen. Dit vermindert de spanning in 

de nek, schouders, armen en polsen, waardoor het 

werken met documenten of notebooks aangenamer 

wordt en de kans op RSI of CANS aanzienlijk afneemt.

Bekijk onze hele collectie op www.dataflex-int.com

49.410
Addit ErgoDoc® documenthouder  
- verstelbaar 410

• Geschikt voor zowel A4- als  
A3-documenten

• 6 hoogte- en hoekinstellingen
• Schuift over toetsenbord heen

Monitor-
verhogers 
_
De Addit-monitorverhogers plaatsen uw monitor op oog-

hoogte. Daarbij zijn we ook pioniers in het gebruik van 

acryl, dat niet alleen sterk is. Het is ook transparant, wat 

esthetisch aantrekkelijk is en minder ruimte op het bu-

reau lijkt in te nemen. De Addit-collectie biedt u een breed 

scala aan verhogers, elke met zijn eigen mogelijkheden en 

toepassingen. Omdat we ons realiseren dat uw combinatie 

van bureau, stoel, computer en monitor uniek is. 

45.123
Addit Bento® monitorverhoger  
- verstelbaar 123

• 3 hoogte instellingen
• Max. gewicht 20 kg

Notebook-
verhogers
_
De Addit-notebookverhogers plaatsen uw notebook op 

ooghoogte en zorgen op deze manier voor een betere 

werkhouding: u kunt comfortabeler zitten en hoeft niet 

ongemakkelijk naar voren te leunen bij het lezen of 

typen. Dit verlaagt de spanning op de nek, schouders, 

armen en polsen en zorgt ervoor dat het werken met 

uw notebook aangenamer wordt. Tevens helpt het RSI 

en CANS te voorkomen.

45.900
Addit Bento® ergonomische toolbox 
900

• Persoonlijke opbergdoos
• Notebookhouder, tablethouder en  

in-line documenthouder in één
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Houdings-
steunen
_
Natuurlijk zijn een snelle computer, een goed bureau 

en een comfortabele stoel belangrijk. Om van een 

goede werkplek echter de ideale werkomgeving te 

maken, moet alles tot in de details kloppen. Zit u uren 

aan uw bureau? Dan zijn de Addit-houdingssteunen 

voor u ontworpen. Ze helpen rug-, schouder-, pols- en 

andere spier- en/of gewrichtsklachten te verminderen, 

zodat u minder snel vermoeid raakt en de hele dag 

door productiever bent.

96.513

Addit voetensteun - verstelbaar 513

• Hoogteverstellingsbereik 79 - 111 mm
• 4 hoogte- en hoekinstellingen
• Antislip-oppervlak biedt grip

AV-
oplossingen
_
Tv‘s en beamers zijn haast niet meer weg te denken uit 

het huidige kantoorlandschap. Helaas neemt dit soort 

apparatuur veel ruimte in beslag en is deze bovendien erg 

diefstalgevoelig. Met onze Addit-AV-oplossingen kunt u 

uw apparatuur veelal onzichtbaar ondersteunen en  

stevig bevestigen met plafond- of wandbevestigingen.  

Hierdoor is uw apparatuur eenvoudiger te verstellen en 

minder diefstalgevoelig.

52.582
Addit beamerbevestiging 582

• Draait, kantelt en zwenkt
• Hoogteverstellingsbereik van 674 mm
• Max. gewicht 15 kg

Kabel-
management
_
Losse kabels: ze zijn lelijk, leiden af en vormen een gevaar. 

Of ze nu langs uw bureau lopen of eronder hangen – ze 

geven een rommelige indruk en het is maar een kwestie 

van tijd voor er een ongeluk gebeurt. Met onze kabelma-

nagementsystemen ziet uw kantoor er echter niet alleen 

netjes uit, maar is dit ook nog eens beter schoon te maken. 

Bovendien zijn uw IT-systemen eenvoudiger te beheren. 

33.761
Addit kabelrups ø25 mm/20 m 761

• Bundelt en beschermt kabels
• Snel en eenvoudig, handgereedschap 

niet meegeleverd
• Geschikt voor 6 kabels met dikte 7 mm
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Dataflex International BV
Wereldwijd
T +31 180 515444
info@dataflex-int.com

Dataflex UK Ltd
Verenigd Koninkrijk & Ierland
T +44 800 0305045
info@dataflex-uk.co.uk

Dataflex Deutschland GmbH
Duitsland & Oostenrijk
T +49 211 17607610
info@dataflex.de

Dataflex Benelux BV
Benelux
T +31 180 530750
info@dataflex.nl 

Dataflex France Sarl
Frankrijk
T +33 134 753738
info@dataflex.fr

Dataflex Italia Srl
Italië
T +39 02 91988187
info@dataflexitalia.com


