
Viewmaster collectie

Als een compromis sluiten geen optie is
Soepele, stabiele en uitgebalanceerde producten  
die moeiteloos werken.
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Hoogwaardige 
materialen
Verfijnde stabiliteit
100% betrouwbaar
_
De veelzijdige producten uit de Viewmaster-collectie zijn het 

resultaat van de meest geavanceerde productieprocessen 

en zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, zodat ze 

ook onder de zwaarste omstandigheden 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

‘De grote draagkracht in combinatie 
met de vele verstelmogelijkheden waren 
doorslaggevend voor ons om te kiezen 
voor een monitorarm uit de Viewmaster-
collectie. Bovendien kunnen onze 
klanten nu ergonomisch verantwoord 
werken bij het bedienen van onze liften.‘
Hänel, Duitsland

Deze brochure is gemaakt van 
FSC-gecertificeerd papier.
www.fsc.org
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Zeer nauwkeurige 
monitorarmen, 
ontworpen voor balans 
maar vervaardigd 
uit een bijzonder 
sterke ADC-10-
aluminiumlegering.

Monitor
armen
_
Viewmaster-monitorarmen doen geen concessies 

aan kwaliteit, vakmanschap of ergonomie. Door het 

geavanceerde parallelmechanisme kunt u de arm vrijwel 

moeiteloos instellen op de exacte gewenste hoogte, en 

dat zonder het scherm aan te hoeven passen. Dit zijn 

betrouwbare, goed uitgebalanceerde monitorarmen die 

aan de allerhoogste ergonomische normen voldoen.

Bekijk onze hele collectie op www.dataflexint.com

57.152
Viewmaster monitorarm  bureau 152

• Dynamische hoogteverstelling
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met gasveer
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Ontworpen voor de meest veel-
eisende omgevingen zoals permanent 
bemande regelkamers, hebben deze 
kwalitatief zeer hoogstaande multi-
monitor oplossingen een modulair 
ontwerp waarmee u precies de 
opstelling realiseert die u wilt.  

Multi
monitor
systeem 
_
Het Viewmaster-multimonitorsysteem biedt u de 

mogelijkheid om de perfecte opstelling voor maximaal 

8 flatscreenmonitoren te realiseren en tegelijkertijd 

zoveel mogelijk bureauruimte vrij te houden. Met 

gegoten horizontale vleugels en assen en stabiele 

stalen palen bent u verzekerd van een betrouwbaar 

systeem, dat zelfs op de meest veeleisende 

werkplekken probleemloos functioneert. Alle systemen 

worden bovendien geleverd met geïntegreerd 

kabelmanagement voor een nette afwerking.

Bekijk onze hele collectie op www.dataflexint.com

53.223
Viewmaster multimonitorsysteem  
bureau 223

• Voor 2 monitors
• Max. monitorbreedte 880 mm
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