
De veelzijdige M/Flex is een schaalbare monitorhouder. 

Het is een modulair een flexibel systeem dat zelfs zes 

beeldschermen op één post mogelijk maakt. M/Flex 

faciliteert de techniek van vandaag – en morgen – met gemak.

De techniek van morgen….vandaag al gefaciliteerd



M/Flex rekent af met de oude aanpak
M/Flex rekent af met de oude, lastige en moeilijke aanpak en biedt een eenvoudige en gemakkelijke manier om opstellingen 
met meerdere beeldschermen te faciliteren. Eén systeem dat kan voldoen aan alle behoeften, in plaats van telkens nieuwe 
monitorarmen te plaatsen.

Toevoegen van een beeldscherm aan een bestaand systeem vereist meestal de volgende stappen:

De bestaande beeldschermen 
moeten worden verwijderd De nieuwe apparatuur 

moet worden geïnstalleerd

De M/Flex oplossing

Installatie kost tijd en moeite. M/Flex heeft modulaire en integreerbare bevestigingsmodules. Hierdoor kunnen extra 
beeldschermen worden toegevoegd zonder dat de bestaande opstelling moet worden aangepast.  
Het hele installatieproces verloopt daarom gladjes, zonder extra inspanning en bijkomende kosten.
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De nieuwe monitorarm moet 
worden geplaatst 
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Vele configuratieopties
Het M/Flex-systeem omvat een aantal onderdelen die op 
verschillende manieren kunnen worden samengevoegd om 
maximaal zes beeldschermen op een enkele post te kunnen 
faciliteren. M/Flex vormt tevens de basis van het Para/Flex 2 
systeem (waarbij gebruik gemaakt wordt van een montagerail 
en een extra post) dat zelfs in totaal twaalf beeldschermen 
kan ondersteunen. Er is keuze uit vijf verschillende hoogtes 
voor de post en gewone (M2’s) of juist extra zware (M8’s) 
monitorarmen, die op een rij kunnen worden geplaatst. Vijf 
montage opties (inclusief montage op een wand) en drie 
kleurcombinaties completeren alle keuzemogelijkheden.

Integreerbare bevestigingsmodules
De sleutel tot de kenmerkende uitwisselbaarheid die inherent 
is aan het M/Flex systeem, is het innovatieve ontwerp 
van de bevestigingsmodules. Op één bevestigingsmodule 
kan een enkele arm worden bevestigd, maar deze vormt 
tevens de basis en voor een tweede module (en voor een tweede 
arm), zonder dat de eerste in de weg zit. Er kan zelfs een 
derde module (voor een derde arm) worden toegevoegd, 
zonder dat de eerste twee beeldschermen in de weg zitten. 
Door dit ingenieuze systeem is het niet nodig bestaande 
beeldschermen, kabels en armen te verwijderen (en 
vervolgens weer terug te plaatsen) als er nieuwe apparatuur 
wordt toegevoegd . Dit bespaart veel tijd en moeite.    

Aangezien de bestaande armen niet vervangen hoeven te 
worden, blijven er geen onderdelen over. Er wordt alleen 
uitgebreid.

Slimme post
Net als de bevestigingsmodules, kan de verticale post worden 
uitgebreid zonder dat er iets aan de al bestaande opstelling 
moet worden veranderd. Het M/Flex systeem voorziet in twee 
posthoogten (305 mm and 455 mm) die kunnen worden 
gecombineerd tot in totaal vijf hoogteopties (305 mm, 455 
mm, 610 mm, 760 mm en 910 mm). Een tweede post kan 
eenvoudig op de eerste post worden geschroefd. Hierdoor 
kan een opstelling met een enkele rij van één, twee of drie 
monitoren gemakkelijk worden uitgebreid met een tweede  
rij met opnieuw maximaal drie beeldschermen.



Verschillende soorten armen
Naast de innovatieve bevestigingsmodules en posten waardoor M/Flex schaalbaar is, kan het M/Flex systeem worden 
gecombineerd met de M2 en M8 monitorarmen.  De baanbrekende M2 en M8 kenmerken zich door een elegant en sierlijk 
ontwerp, gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit en duurzaamheid.

Verschillende soorten armen:

Ook biedt het M/Flex systeem een extra lange rechte arm (305 mm), 
voor zowel de M2 als de M8. Voor brede beeldschermen 
of voor twee beeldschermen naast elkaar als ze ver van de 
gebruiker afstaan (leverbaar Q2 2013).

M/Flex faciliteert ook enkelvoudige armen (recht, gehoekt of dynamisch) van de M2 en M8 zoals hierboven vermeld.

Daarnaast past de notebook houder op alle hierboven genoemde armen.

    recht/dynamisch recht/recht gehoekt/dynamisch rechtstreekse bevestiging
M2 houdt maximaal 9 kg M2 houdt maximaal 9 kg M2 houdt maximaal 9 kg M2 houdt maximaal 9 kg

   recht/dynamisch recht/recht gehoekt/dynamisch rechtstreekse bevestiging 
M8 houdt maximaal 20 kg M8 houdt maximaal 20 kg M8 houdt maximaal 20 kg M8 houdt maximaal 20 kg



M/Flex biedt een groot aantal montage opties:

Klem montage:  eenvoudig te installeren op de meeste tafelbladen

Rail montage:  past op de meeste bureautafels met een horizontale bevestigingsrail 

Doorgeboorde montage: bevestiging door het bureaublad

Universele toolbar montage: past op de meeste toolbars

Rechtstreekse montage op de wand: kan rechtstreeks op een wand of andere vaste structuur bevestigd worden (leverbaar 

Q2 2013)

Uitvoeringen

M/Flex is leverbaar in drie kleurcombinaties:

• Zilver: aluminium delen zilver en kunststof delen grijs

• Wit:  aluminium delen gepolijst en kunststof delen wit

• Zwart:  aluminium delen matzwart en kunststof delen zwart 

Montage opties

Zilver Wit Zwart



Enkele generieke M/Flex-configuraties:

Enkel vast

Drievoudig vast

Drie plus drie vast

Dubbel dynamisch

Twee plus twee vast

Talloze configuratiemogelijkheden



M/Flex wetenswaardigheden
• Faciliteert tot drie beeldschermen per rij en tot zes beeldschermen op één post (en zelfs tot twaalf 

monitoren indien gebruik wordt gemaakt van twee posten en de montagerail van het Para/Flex systeem)

• Maakt gebruik van de veelvuldig bekroonde M2 en/of M8 monitorarmen, elk met acht verschillende 

soorten armen

• M2 houdt beeldschermen tot maximaal 9 kg

• Extra lange (rechte) armen leverbaar Q2 2013

• Met M8 dynamische en rechte armen die beide maximaal 20 kg kunnen dragen  

(M8 bevestigingsmodules leverbaar Q2 2013)

• Kan gemakkelijk worden uitgebreid door de geïntegreerde bevestigingsmodules, zonder dat de 

bestaande opstelling moet worden aangepast (tijd- en kostenbesparend)

• Sierlijk en elegant, past op elke moderne werplek

•      Klaar voor de techniek van de toekomst

Specificaties
• Reikwijdte 508 mm

• Hoogeverstelling (dynamische arm):  254 mm

• Posten leverbaar in vijf verschillende hoogten

• Elke post kan maximaal 55 kg dragen

• Door de horizontale en verticale montage opties past M/Flex in tal van werkomgevingen

Creating a more comfortable place to work     www.humanscale.com

“ “De uitdaging was om een toekomstgerichte oplossing 

te creëren -  die de techniek van vandaag, maar ook van 

morgen kan faciliteren. 

Rajiv Katawala Design Engineer


