
Na stoelen 
en bureaus
Optimaliseer uw werkomgeving met 
ergonomische computerwerkplekaccessoires.
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‘De essentie van 
werken is, dat de 
werknemer goed in 
het leven staat.’
Ricardo Semler

Thuis op 
het werk
Bij Dataflex helpen we u graag uw potentieel volledig te benutten. 
We zijn ervan overtuigd dat als een werkplek perfect bij u past, u zich 
ook op het werk thuis zult voelen. “Feeling at work”, noemen wij dat.  

Onze producten hebben de ideale balans tussen functionaliteit, design en prijs. 

Maar geen zorgen: ons streven om ergonomische computerwerkplekken te 

helpen creëren voor ieder budget gaat nooit ten koste van onze toewijding aan 

kwaliteit. Daarnaast gaan we altijd tot het uiterste voor onze klanten en dat 

doen we al sinds mijn vader, Bart Mos, Dataflex in 1982 oprichtte. We zijn nog 

steeds een particulier familiebedrijf, waardoor alleen onze belanghebbenden 

en niet onze aandeelhouders profiteren van de investeringen die wij doen om 

onze onderneming te verbeteren. Als tweede generatie ondernemers, zullen 

mijn broer Steven en ik onze bedrijfswaarden nog jarenlang in stand houden.

Als jonge directeur heb ik de unieke kans gekregen om een bedrijf dat al dertig 

jaar bestaat en een bevlogen geschiedenis heeft te vormen naar mijn idee 

van de ideale onderneming: energiek, eerlijk, uitdagend en leuk. Bij Dataflex 

passen we onze eigen lessen toe om een inspirerende werkomgeving te creëren. 

Hierbij stimuleren we onszelf en elkaar om al onze ambities te realiseren. 

Roderik Mos

Algemeen directeur
Deze brochure is gemaakt  
van FSC-gecertificeerd papier.
www.fsc.org
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Kwaliteits
producten 
voor 
iedereen 
_
Wij ontwerpen producten die ergonomie, 

technologie en werkplekken met elkaar 

combineren. We noemen ze dan ook ‚ergonomische 

computerwerkplekaccessoires‘. Het zijn producten 

voor iedere dag, ieder budget en iedere medewerker: 

van freelancers tot multinationals en van fabrieken tot 

banken. En dit alles met vriendelijk advies, uitstekende 

service en professionele ondersteuning. Aangezien 

we nooit concessies doen aan kwaliteit, hebben we 

zelfs internationale erkenning verworven voor onze 

technische normen en opvallende ontwerpen. 

En dat allemaal met maar één doel: u te helpen bij 

het realiseren van een comfortabele, gezonde en 

inspirerende werkplek die perfect bij u past.

Gemoeds
rust 
_
Wij koesteren de duurzame relaties met onze 

dealers en partners. Omdat we ons werk serieus 

nemen, delen we onze kennis en expertise 

graag met u. We bieden u advies, service en 

ondersteuning om uw leven makkelijker te maken 

en u zo volledige gemoedsrust te geven.  

‘Het voorraadbeheer bij Dataflex is goed 
ingeregeld zodat wij onze klanten snel 
kunnen bedienen. Beloftes komen ze na. Een 
betrouwbare partner om zaken mee te doen!‘
Health2Work, Nederland
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Onze 
ambities
_ 
Wij streven niet alleen naar duurzame relaties, maar 

ook naar een duurzame planeet. We doen er alles aan 

om altijd transparant te zijn, om te allen tijde integer 

te werken en om continu respectvol om te gaan met 

de gemeenschap en het milieu. Voor ons is het dan ook 

belangrijk om samen te werken met partners die deze 

ambities delen.

‘Dataflex heeft duurzaamheid in zijn DNA  
en realiseert zich dat duurzaam ondernemen 
een absolute must is. Ze zijn een early-
adopter van onze LCA-tool en hebben ons 
geholpen deze in het vroegste stadium van 
ontwikkeling te verbeteren.‘
Ecochain, Nederland
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Technologie
Technologie is de hardware waarmee u 

het meeste uit uw werk kunt halen – en wij 

ontwerpen de ergonomische accessoires 

waarmee u het meeste uit die technologie 

kunt halen. We houden de technologische 

ontwikkelingen op de werkvloer voortdurend 

in de gaten en blijven ons assortiment 

optimaliseren. Zo lopen we voorop in een 

alsmaar veranderende wereld en creëren we 

duurzame producten: niet alleen voor vandaag, 

maar ook voor in de toekomst.

Ergonomie
Wij willen uw fysieke interactie met technologie 

en andere werkplekonderdelen, zoals uw 

bureau en uw stoel, doorgronden zodat we 

ergonomische accessoires kunnen ontwikkelen 

die u niet alleen helpen om beter te werken, 

maar waardoor u zich ook beter gaat voelen. Op 

deze manier kunt u optimaal gebruikmaken van 

uw tijd en genieten van uw omgeving.

Werkplek
Hoe u ook omgaat met technologie, wij 

ontwikkelen producten die u helpen uw werk 

zo effectief mogelijk te doen. Onze producten 

zijn dan ook ontworpen om in elke omgeving 

te passen: van fabrieken en banken tot 

ziekenhuizen en woningen. Maak van een goede 

werkplek een geweldige werkplek!
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Persoonlijke  
oplossingen

‘Dataflex is een prettige dealergeoriënteerde organisatie die begrijpt 
wat toegevoegde waarde leveren inhoudt. Niet het product komt op 
de eerste plaats maar de oplossing vanuit de gebruiker bekeken.’
JFK Projectinrichting, Nederland

Documenthouders

Notebookverhogers

Monitorverhogers

Monitorstandaarden

Houdingssteunen

Hardwarebeveiliging

AVoplossingen

Kabelmanagement

Monitorarmen

Computerhouders

Monitorarmen

Toolbars

Werkstations

Computerhouders

Monitorarmen

Docking stations

Toolbars

Computerhouders

Monitorarmen

Multimonitorsysteem

Een partner met ervaring

Wij werken al 30 jaar in deze branche en hebben ons inmiddels 

ontwikkeld tot specialisten binnen ons vakgebied. Vandaag de 

dag ontvangen zowel onze technische normen als onze opval-

lende ontwerpen veel lof. We bezitten zelfs een zeer gewilde 

ISO-certificering voor onze productontwikkelings-, productie-, 

montage-, verkoop-, en leveringsprocessen en hebben daar-

naast een aantal ontwerpprijzen gewonnen, waaronder de 

prestigieuze Red Dot Design Award en de iF Award.  

Our offer

Professionals in iedere sector zweren bij onze oplossingen. 

En omdat we ons uitgebreide assortiment zorgvuldig hebben 

gerangschikt, kunt u snel de ideale oplossing vinden voor  

uw situatie. 

Bezoek onze website www.dataflexint.com om alle 
hulpmiddelen en mogelijkheden te bekijken.  

Onze producten helpen u  
om een comfortabele, gezonde  
en inspirerende werkplek te creëren.
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Hoogwaardige 
materialen
Verfijnde stabiliteit
100% betrouwbaar
_
De veelzijdige producten uit de Viewmaster-collectie zijn 

het resultaat van de meest geavanceerde productie-

processen en zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, 

zodat ze ook onder de zwaarste omstandig heden 

optimaal kunnen functioneren. Een fraai design, hoge 

productienormen en de beste aluminium legeringen komen 

in deze collectie samen om te voorzien in al uw behoeften: 

soepele, stabiele en uit gebalanceerde producten die 

probleemloos functioneren – hoe en wanneer u maar wilt 

en onder welke omstandigheden ook.

Als een 
compromis 
sluiten geen 
optie is
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Design van 
wereldklasse
Toekomstbestendig
Duurzaam
_
De Red Dot Award en de iF Award zijn slechts een paar 

van de designprijzen die we met onze Viewlite-collectie 

in de wacht hebben weten te slepen. Deze collectie 

past naadloos in elke kantooromgeving en blijft ook na 

morgen aan uw behoeften voldoen, als de werkplek of 

uw wensen wellicht veranderen. U kunt de producten 

bijvoorbeeld aanpassen op kleinschaligere technologie 

of veranderende arbeidsprocessen. Tevens is bij het 

ontwerpen rekening gehouden met een minimale 

belasting van het milieu. Viewlite is uw antwoord op 

een wereld die altijd in beweging is.

Ontworpen voor 
de veranderingen 
van morgen



1716 Viewmate collectieViewmate collectie

Een no
nonsense
oplossing voor 
elke setting

Geen gedoe
Kostenefficiënt
Duurzaam
_
Een zakelijke, kostenefficiënte collectie die een uitstekende 

aanvulling vormt op elke industriële of kantooromgeving. 

Van de brede, grotendeels uitwisselbare productlijn tot 

de robuuste staalconstructie: als u op zoek bent naar een 

kostenefficiënte no-nonsense-oplossing is Viewmate voor u 

de juiste keuze. De meeste producten uit deze collectie zijn 

modulair, configureerbaar en upgradebaar, zodat u verzekerd 

bent van een perfecte combinatie van betaalbaarheid 

en duurzaamheid. 
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Speelse looks, 
serieus waar 
voor je geld

Anders
Slim
Eenvoudig
_
Dit mag dan wel onze instapcollectie zijn, maar 

dat betekent niet dat u inlevert op kwaliteit. U zult 

bovendien merken dat Viewgo ondanks het originele 

en speelse design, heel serieus is als het op uw comfort 

aankomt. Viewgo is eenvoudig te installeren, maakt 

slim gebruik van materialen om kosten te besparen 

en is ergonomisch ontworpen met een stevige 

staalconstructie. Waar andere instapproducten alleen 

goedkoop zijn, biedt de Viewgo-collectie ook waar  

voor uw geld.
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De stille 
kracht

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.
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Na stoelen  
en bureaus 

1, 2, 3 

Om ervoor te kunnen zorgen dat een werkplek 

echt efficiënt, comfortabel en gezond is, 

moet ergonomie in onze ogen vanuit een 

breder perspectief worden bekeken. Daarom 

ontwerpen we accessoires voor ergonomische 

stoelen en bureaus, die samen de ‘gouden 

driehoek‘ van ergonomische oplossingen voor 

kantoren vormen.

Wij ontwerpen ergo-
nomische producten 
die bijdragen aan  
het fysieke en 
mentale welzijn  
van de gebruiker. 

Onze drijfveren

De drijfveren van Dataflex staan aan de basis van dit 

ontwerpproces: we streven ernaar gebruiksvriende-

lijke producten te ontwikkelen die makkelijk aan te 

passen en uit te breiden zijn en bovendien een lange 

levensduur hebben. En dat allemaal zonder ingewik-

kelde snufjes of instructies. Uiteindelijk draait het 

maar om één ding: onze producten zijn gemaakt voor 

mensen – en die gedachte staat bij ons altijd voorop. 

De perfecte match

Tijdens de ontwerpfase bekijken we de situatie 

vanuit uw perspectief. Hoe gebruikt u ons product? 

Welke rol heeft het binnen uw werkplek en 

werkdag? Daarnaast houden we rekening met het 

grotere organisatorische plaatje: is dit product 

eenvoudig te uit te breiden en aan te passen? Is 

het zo duurzaam en betaalbaar mogelijk? En is 

het design van de collectie als geheel veelzijdig 

genoeg om in uiteenlopende kantoorontwerpen en 

werkculturen te passen?

‘Het toepassen van een 
beeldscherm op een monitorarm 
vereist inzicht in hoe je een 
werkplek ergonomisch gezien kunt 
optimaliseren. Dataflex heeft die 
specifieke kennis en deelt deze 
graag met ons.‘
Gispen, Nederland



Wij zijn 
internationaal

www.dataflexint.com
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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


