
Laptop- en Tabletverhogers
Monitorarmen
Computermuizen 
Toetsenborden
Accessoires



Monitorarmen

Monitorarm
Art.nr. 344334

Dual Monitorarm
Art.nr. 344335

Dual Monitorarm
Art.nr. 3443321

Stijlvol vormgegeven monitor– en 
laptoparmen. In hoogte instelbaar, 
kantelbaar en draaibaar. Stevige 
bevestigingsklem voor montage aan het 
tafelblad. De monitor kan eenvoudig aan de 
arm worden bevestigd door middel van de 
afneembare VESA bevestigingsconnector 
De monitor kan staand of liggend worden 
gemonteerd. Kleur: Zilver aluminium
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Monitorarmen met gasveer

Dual gasveer Monitorarm
Art.nr. 3443372

Gasveer Monitorarm
Art.nr. 3443361

Stijlvol vormgegeven monitorarmen met gasveer. In hoogte instelbaar kantelbaar 
en draaibaar. Monitor eenvoudig in te stellen zowel in hoogte als diepte. De 
monitor kan ook kantelen en draaien. Materiaal: zilver aluminium en wit ABS 
kunststof. Handige kabelbevestiging. Met VESA snelkoppeling voor snelle en 
eenvoudige bevestiging van de monitor aan de monitorarm. Inclusief materiaal 
voor bevestiging aan het bureaublad.
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Monitor/tablet– en Monitor/laptoparmen

Monitor/tabletarm
Art.nr. 3443411

Monitor/tabletarm
Art.nr. 3443401

Monitor/tabletarm
Art.nr. 3443221

Monitor/tabletarm
Art.nr. 3443201

Monitor-, laptop en tabletarmen met een 
aluminium basis en witte ABS kunststof 
afwerking. In 9 standen in hoogte 
verstelbaar. Geïntegreerde kabelgeleiding. 
Klembevestiging aan de rand van het 
bureaublad.
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Art.nr. 3443041

Art.nr. 3443051

Art.nr. 344021

Tabletstandaards

Vloerstandaard Zwanenhals
Art.nr. 344675
Vloerstandaard voor mobiele telefoon 
of tablet. Zware voet voor stabiliteit en 
stalencontractie voor duurzaamheid. Hoogte 
telescopisch instelbaar van 68-173cm. De 
zwanenhals kan 360 graden draaien. Materiaal 
aluminium en metaal.

Telefoon- en tabletstandaards gemaakt van hoogwaardig 
aluminium. Geschikt voor alle mobiele telefoons en tablets 
van 7-13”. Houder 360 graden kantelbaar. Materiaal houder 
van siliconen en ABS kunststof.

Standaard rechthoekige voet - Art.nr. 3443021
Standaard ronde voet - Art.nr. 3443041
Standaard tafelklem - Art.nr. 3443051
Kleur: zwart.

opvouwbaar
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Monitor-/laptoparm

Monitor-/laptoparm met gasveer

Gasveer Monitorarm met laptophouder
Art.nr. 344345

Laptop- of Monitorarm
Art.nr. 344338

geschikt voor laptop of monitor

Stijlvol vormgegeven monitor– of laptoparm. In 
hoogte instelbaar, kantelbaar en draaibaar. Stevige 
bevestigingsklem voor montage aan het tafelblad. 
De monitor kan eenvoudig aan de arm worden 
bevestigd door middel van de afneembare VESA 
bevestigingsconnector Speciale houder voor de laptop 
met bevestigingsklem aan de zijkant. Er is ook een arm 
leverbaar voor zowel de monitor en de laptop. Bevordert 
het ergonomisch gebruik van de laptop.

Monitor-/laptoparm met gasveer. In hoogte instelbaar, 
kantelbaar en draaibaar. Monitor eenvoudig in te stellen 
zowel in hoogte als diepte. De monitor kan ook kantelen en 
draaien. Monitor en laptop kunnen gemakkelijk in de meest 
comfortabele positie gebracht worden Materiaal: zilver 
aluminium en wit ABS kunststof. Handige kabelbevestiging. 
Met VESA snelkoppeling voor snelle en eenvoudige 
bevestiging van de monitor aan de monitorarm. Speciale 
houder voor de laptop met bevestigingsklem aan de 
zijkant. Voor bevestiging aan het tafelblad. 
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Monitor-/laptoparm Laptop- en tabletstandaards

Aluminium laptopstandaard
Art.nr. 3443011
Verhoogt de laptop met ca. 135mm. 
Vermindert nekspanniing door beter zicht op 
het scherm. 360° draaibaar.

360° draaibaar

Multilift verstelbare tabletstandaard
Art.nr. 6001232
De ErgoLine Multilift tabletstandaard is speciaal geschikt om 
op een eenvoudige, en ergonomisch verantwoorde manier 
te werken op de tablet. Deze standaard is binnen enkele 
seconden in en uit te klappen, licht en makkelijk mee te 
nemen. In vele hoogtes en standen instelbaar. Wordt geleverd 
met handig opbergzakje.

Traveler laptop- en tabletstandaard
Art.nr. 60001230 - zwart/zilver
Art.nr. 60001230-W - wit/zilver
De Traveler laptop- en tabletstandaard is verstelbaar en geschikt voor alle 
tablets en laptops tot 17”. De aluminium standaard is zeer licht en compact, 
inklapbaar, heel stabiel en is voorzien van een opbergmap. De standaard is 
verstelbaar in 6 standen. Verkrijgbaar in de uitvoeringen zilver met zwart en 
in zilver met wit.

Tall verstelbare laptopstandaard
Art. nr: 6001233
ErgoLine Tall laptopstandaard heeft een uniek traploos 
in hoogte instelbaar systeem en is o.a. geschikt voor 
gebruik van een laptop op een zit/sta bureau. Brengt 
het laptopscherm tot juiste hoogte en verbetert 
de lichaamshouding en voorkomt nek-, rug- en 
vermoeidheidsklachten. Met de Ergoline Tall standaard 
kunt u het scherm verhogen van 3 tot 50 cm. Dit maakt de 
‘Tall’ voor veel doelen geschikt. De ErgoLine Tall is gemaakt 
van hoge kwaliteit aluminium, weegt slechts 1.25 kg en is 
stabiel genoeg voor laptops tot 5 kg.

Aluminium laptopstandaard
Art.nr. 3443001 
Verhoogt de achterzijde van de laptop voor 
een beter comfort en zicht op het scherm.
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Tablet-, laptopstandaard 33mm
Art.nr. 6001230 - zwart/zilver
Art.nr. 6001231 - wit/zilver
Gepatenteerd product speciaal ontworpen 
voor mobiel gebruik. Aluminium in 
combinatie met ABS kunststof.

Tablet-/ laptop-/ smartphone bureaustandaard
Art.nr. 6001230-M5
Gepatenteerd product speciaal ontworpen voor mobiel 
gebruik. Aluminium in combinatie met ABS kunststof in 
zwart/zilver.

33mm

Toetsenborden
Dit ErgoLine toetsenbord is ergonomisch verantwoord en heeft 
de functionaliteit van een volwaardig toetsenbord. Het compacte 
en platte design zorgt voor een prettige aanslagen een minimale 
reikafstand naar de muis. Op deze manier kan er met zowel het 
toetsenbord als de muis binnen de breedte van het lichaam 
gewerkt worden. 
Het ErgoLine compacte toetsenbord is licht in gewicht en 
makkelijk mee te nemen in de bijgeleverde hoes. Het toetsenbord 
is voorzien van 2 extra USB hubs om de muis en numpad of een 
ander invoermiddel aan te sluiten. 

ErgoLine compact toetsenbord met extra 
USB aansluitingen
Art.nr. 3200300B-H - zwart

Art.nr. 3200300S/W - zilver met witte toetsen

Laptop- en tabletstandaards

ergoline ergonomics - 8  9 - ergoline ergonomics



Met een compact toetsenbord werkt u 
comfortabeler, omdat het de reikafstand 
naar de muis verlaagt (Cook C, et al., 1998). 
Het verlaagt hierdoor de belasting van de 
onderarmen en de schouder. Het Ergoline 
toetsenbord beschikt over een geïntegreerd 
numeriek deel.

Ergonomische muizen en toetsenborden
De Newtral 3 muis is gevormd op basis van de natuurlijke, 
ontspannen positie en houding van de hand in rusttoestand. 
De hand ligt ontspannen op de zadelvormige muis, de 
pols blijft recht, de vingers klikken ontspannen naar 
beneden en er ontstaat geen spanning tussen pink en duim 
vanwege het Gripless Design. De magnetisch verwisselbare 
handpalmsteun met soft-gel biedt extra comfort en 
gebruikersgemak. Deze handpalmsteun is te verwijderen 
t.g.v. precisiewerk. 

ErgoLine Newtral 3 ergonomische muis
Art.nr. 12002700SW - Small draadloos rechts

Art.nr. 12002700 - Medium bedraad rechts 

Art.nr. 12002700W - Medium draadloos rechts

Art.nr. 12002700L-W - Large draadloos rechts

Art.nr. 12002700LW - Medium draadloos links

Art.nr. 12002700SW

Art.nr. 12002700L-W

Art.nr. 12002700LW links

Art.nr. 12002700 / 12002700W

Linkshandig!
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Verticale muizen
Deze ergonomisch gevormde verticale muis laat de hand, 
pols en arm een meer ontspannen houding aannemen 
vanuit de HANDSHAKE positie . Door de neutrale stand 
van de onderarm en pols vermindert de spierspanning. 
De duim en vingers begeleiden ontspannen de 
muis. De vingers bedienen de schuin naar beneden 
gepositioneerde knoppen en het scroll-wiel.

Deze verticale muis laat uw hand, pols en arm een meer ontspannen 
houding aannemen. Door de neutrale stand van de onderarm 
vermindert de spierspanning.
Door de afneembare handpalmsteun is de muis zowel geschikt 
voor precisiewerk (zonder handpalmsteun) als voor reguliere 
werkzaamheden (met handpalmsteun). 

ErgoLine Stress Relieving Vertical Mouse (SRM)
Art.nr. 1006635 - SRM verticale muis bedraad rechts

Art.nr. 1006637W - SRM verticale muis draadloos rechts

Art.nr. 1006636 - SRM verticale muis bedraad links

ErgoLine SRM EZ5 verticale muis
Art.nr. 1006638 – SRM EZ5 verticale muis bedraad

Art.nr. 1006638-W - SRM EZ5 verticale muis draadloos
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ErgoLine SRM EZ5 verticale muis
Art.nr. 1006638 – SRM EZ5 verticale muis bedraad

Art.nr. 1006638-W - SRM EZ5 verticale muis draadloos

Monitorverhoger

De ErgoLine HiLite monitorverhoger is in 3 
stappen in hoogte verstelbaar. Deze degelijke 
monitorverhoger is gemaakt van oersterk HiLite 
(sandwich aluminium), dat tegelijkertijd zeer licht 
in gewicht is. Hierdoor is deze monitorverhoger 
eenvoudig mee te nemen en in te zetten bij het 
flexplekken. Geschikt voor TFT en LCD monitoren 
met een maximaal gewicht van 25 kg. 

ErgoLine Monitorverhoger HiLite
Art.nr. 9049000

Voetensteun
Deze robuuste voetensteun biedt uitkomst als de 
bureaustoel en/of het bureau niet voldoende op de 
juiste hoogte gezet kunnen worden.
Met behulp van een gaslift kan de Superior voetensteun 
op iedere gewenste hoogte gesteld worden. De steun 
kan plat gebruikt worden of in een hoek van 30 graden 
gekanteld worden. Zowel het zware onderstel als de 
kunststof voetenplank zijn voorzien van een antislip 
profiel. 

ErgoLine Superior verstelbare voetensteun
Art.nr. 12006500

Documenthouders
De ErgoLine documenthouders worden in 2 formaten 
geleverd in mat (anti-reflectie) acryl en zijn geschikt 
voor zowel documenten als ordners. De ErgoLine 
documenthouder is zowel aan de voor- als de achterzijde 
in hoogte verstelbaar, zodat de optimale hellingshoek 
individueel bepaald kan worden. Voorzien van liniaal.

ErgoLine documenthouder compact en A3
Art.nr. 11008000 - ErgoLine A3

Art.nr. 11008500 - ErgoLine compact
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De Newtral 3 Gripless ergonomische muis 
is de nieuwste versie onder de neutrale 
ergonomische muizen. De Newtral 3 is ontwikkeld 
na EMG  onderzoeken onder professionele 
computergebruikers die in meerdere of mindere 
mate overbelastingsklachten ondervinden (zoals 
RSI/KANS).

De	Newtral	muis	is	gevormd	op	basis	van	de	
natuurlijke	ontspannen	positie	en	houding	van	de	
hand	in	rusttoestand.	De	hand	ligt	ontspannen	op	de	
zadelvormige	muis,	de	pols	blijft	recht,	de	vingers	
klikken	ontspannen	naar	beneden	en	er	ontstaat	
geen	spanning	tussen	pink	en	duim	vanwege	het	
Gripless	Design.	De	magnetisch	verwisselbare	
Gripless	accessoire	met	softgel	biedt	extra	comfort	
en	gebruikersgemak.

De	muiskliks	worden	afgestemd	op	het	gewicht	van	
uw	vingers	en	zorgen	dus	voor	een	zeer	lichte	aanslag.	

Maten

Deze	muis	is	verkrijgbaar	in	de	maat	Medium	(voor	
handen	niet	groter	dan	190	mm,	gemeten	van	topje	
ringvinger	tot	einde	handpalm)

Advies	

Om	het	ergonomische	voordeel	van	de	Newtral	3	
Gripless	muis	te	optimaliseren	en	een	natuurlijke	
werkhouding	te	krijgen,	adviseren	wij	gebruik	te	
maken	van	een	compact	of	ergonomisch	toetsenbord.	
Door	beide	producten	binnen	uw	lichaamsbreedte	
(comfort	zone)	te	gebruiken	worden	ook	de	nek-	en	
schouderspieren	ontlast	en	blijft	de	pols	in	een	
neutrale	stand.

Specificaties	

 Laser	Technologie
 Light	Click
 1	handpalmsteun	t.b.v.	verbeteren	arm/

polshouding
 Wetenschappelijk	onderzocht
 Software	Win/MAC/Linux
 Hellingshoek	33	graden
 6	knoppen
 USB
 Kabellengte	2	m
 Gewicht	medium	140	gr	/	large	166	gr
 Afmetingen	medium	160	x	93	x	53	mm	-	Large	175	

x	100	x	58	mm
 Resolutie	1000-1500-2000	DPI	(instelbaar)
 Zowel	draadloos	als	bedraad	verkrijgbaar

Bezoek onze showroom of kijk op www.backshop.nl

Binnen	en	buiten	comfortzone

info@ergoline-ergonomics.nl

www.ergoline-ergonomics.com

Zit-sta werkplek
Deze bureaubladverhoger voor staand werken 
is gemaakt van een zwaar aluminium frame. 
Het tafelblad een MDF blad met een fineer 
van Duitse kwaliteit voor aangenaam werken. 
Deze in hoogte instelbare werkplek gaat 
gemakkelijk op en neer in enkele seconden. 
Hoogte instelbaar van 55 tot 430mm. Gaande 
van een zittende naar een staande positie in 
een eenvoudige, soepele beweging. Voor een 
optimale ergonomische werkplek. Maximaal 
toelaatbaar gewicht 11,3kg.

Art.nr. BS344670 - zwart
Art.nr BS344671 - wit/berken

Artikelnummer 3443201 3443221 3443301 3443321 344334 344335 3443361 3443372 344338 3443401 3443411 344345 3443501 3443511 3443611

Monitorarm - - √ √ √ √ √ √ - - - - - - -

Monitor- of Laptoparm - - - - - - - - √ - - - - - -

Monitor/Tabletarm - - - - - - - - - √ √ - - - -

Monitor/Laptoparm - - - - - - - - - - - √ - - √

Tabletarm √ - - - - - - - - - - - - - -

Laptop/Tabletarm - √ - - - - - - - - - - √ √ -

Instelling Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Gasveer Gasveer Handmatig Handmatig Handmatig Gasveer Handmatig Handmatig Handmatig

Schermformaat monitor 27" 23" 32" 32" 32" 32" 27" 27" 27" 27" 27"

Schermformaat laptop, inch 10-15" 17" 17" 10-15" 10-15" 10-15"

Schermformaat tablet, inch 7-10" 9-10" 9-10" 9-10" 9-10" 9-10"

Vesa 75x75mm / 100x100mm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Gewicht max. 7kg 7kg 7kg 7kg 7,7kg 7,7kg 1,5-9kg 1,5-9kg 7kg 7kg 8.6kg 7kg 7kg 7kg

Hoogte instelbaar, max. 310mm 310mm 415mm 385mm 400mm 420mm 244mm 244mm 400mm 350mm 310mm 420mm 310mm 415mm 310mm

Beeldscherm kantelbaar 40° 40° +90°/-80° +90°/-80° 145° 145° +90°/-55° +90°/-55° +90°/-55° +90°/-80° +90°/-80° 145° 40° 40° +90°/-80°

Beeldscherm draaibaar 180° 180° 180° 180° 90° 90° 180° 180° 180° 180° 180°

Draaibaar 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°  360° 360° 360°

Zwenkbaar 360° 360° 180° 360° 360° 360° 360° 360° 180° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

Arm lengte instelbaar max. 420mm 420mm 220mm 225mm 495mm 520mm 577mm 225mm 445mm 520mm 225/445mm 225/445mm 445mm

Laptoparm diepte instelbaar 445mm

Tafelklem/bladdikte 42mm 42mm 65mm 60mm 60mm 75mm 75mm 60mm 42mm 42mm 60mm. 42mm 42mm 42mm


