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Viewmate Plus: de ergonomische alleskunner 
die uitblinkt door zijn eenvoud
De meeste monitorstandaarden nemen veel 
ruimte in en dwingen medewerkers tot een 
slechte zithouding. Monitorarmen zijn daarom 
een onmisbaar onderdeel van een ergonomische 
en praktische werkplek geworden. Het gebruik 
van dit soort ergonomische accessoires verhoogt 
de productiviteit soms met wel 15%, maakt 
kostbare bureauruimte vrij en ondersteunt een 
cleandeskbeleid. Veel monitorarmen zijn echter 
duur, ingewikkeld in het gebruik, instabiel of 
slecht geconstrueerd.

Daarom hebben we de Viewmate Plus 
ontwikkeld: de ergonomische alleskunner die 
uitblinkt door zijn eenvoud.

Na een langdurig ontwikkelingsproces zijn we 
gekomen tot wat wij zien als de ideale monitorarm 
voor een breed scala aan werkplekken: de 
Viewmate Plus. Zijn eenvoud vindt u terug in de 
robuuste staalconstructie die ervoor zorgt dat de 
Viewmate Plus uiterst betrouwbaar en voor vrijwel 
alle monitoren geschikt is. 

Deze monitorarm is buitengewoon solide en 
eenvoudig in gebruik en overtreft concurrerende 
producten wat betreft prijs, ergonomische 
verstelbaarheid en gebruiksgemak. Dankzij het 
ontwerp met trekveer kunnen gebruikers de 
monitor moeiteloos aan hun eigen optimale 
ergonomische zithouding aanpassen. En dat 
maakt de Viewmate Plus ideaal voor hotdesking.



Voordelen

•  Verbetert de productiviteit en het welzijn van 
medewerkers 

•  Helpt werkplekgerelateerde 
gezondheidsklachten te voorkomen

•  Groter bewegingsbereik dan de ergonomische 
norm voorschrijft 

•  Gebruiksvriendelijk en onderhoudsvrij
•  Geschikt voor praktisch elke monitor!
•  Een eenvoudige installatie die tijd en geld 

bespaart
•  Te combineren met de gehele Viewmate-collectie

Kenmerken

•  Ook geschikt voor notebooks en tablets
• Uitgerust met een extreem duurzame trekveer
•  Dynamische hoogteverstelling van 340 mm
•  Draagvermogen van 2 - 8 kg per monitor
•  Onafhankelijke diepteverstelling
•  Geïntegreerd kabelmanagement
•  Voorzien van bureauklembevestiging en 

bureaudoorvoerbevestiging

Ga voor meer informatie naar: www.dataflex-int.com/nl/plus 

http://www.dataflex-int.com/nl/plus


Uw eigen Viewmate-configuraties
Zo eenvoudig kan het zijn!
De Viewmate Plus maakt deel uit van onze Viewmate-collectie, die bij klanten bekend staat als 
duurzaam, eenvoudig en met een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding. De Viewmate-collectie omvat 
een uitgebreide reeks ergonomische accessoires waarmee u uw werkplek geheel naar wens inricht. En 
dat doet u nu nog makkelijker dankzij onze configurator.

Met deze configurator stelt u zelf uw ideale producten samen door uit het ruime assortiment 
onderdelen in onze Viewmate-collectie te kiezen. Zo kunt u niet alleen alle Viewmate-producten naar 
wens aanpassen, maar ook kiezen uit tal van bevestigingsopties en accessoires die ervoor zorgen dat 
uw Viewmate-product perfect aansluit op uw werkplek en computerhardware. 

Probeer onze configurator zelf online of vraag uw dealer om meer informatie.
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