Viewmate collectie

Een no-nonsense-oplossing voor elke setting
De perfecte combinatie van duurzaamheid
en betaalbaarheid.

2

Viewmate collectie

Viewmate collectie

Een no-nonsenseoplossing voor
elke setting

Geen gedoe
Kostenefficiënt
Duurzaam
_

Een zakelijke, kostenefficiënte collectie die een uitstekende

‘Wij zijn een fan van Viewmate vanwege
de duidelijke profilering. Het is een
makkelijk verkoopbaar product met
een eigen gezicht. Bovendien is het
heel eenvoudig te installeren, door een
Deze brochure is gemaakt van
FSC-gecertificeerd papier.
www.fsc.org

monteur of zelfs de eindgebruiker.’
Officetopper, Nederland

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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Niet alleen zijn de
Viewmate-monitorarmen
robuust, duurzaam en
praktisch, maar ze zien
er dankzij hun stijlvolle
afwerking ook nog eens
geweldig uit. Met dit
kwaliteitsproduct krijgt u
gegarandeerd waar voor
uw geld.

Monitor
armen
_
De monitorarmen zijn vervaardigd uit robuust staal, en
52.832
Viewmate plus monitorarm
- bureau 832
• Dynamische onafhankelijke
hoogteverstelling
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met trekveer
• 2 - 8 kg per monitor

zijn zowel upgradebaar als configureerbaar, waardoor ze
uitstekend hun werk blijven doen. Daarnaast zijn ze eenvoudig te installeren en in te stellen. De meeste modellen
worden geleverd met bureauklem, bureaudoorvoer,
bureauplaat of plafond- of wandbevestiging.
Bekijk onze hele collectie op www.dataflex-int.com
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52.112
Viewmate toolbar - bureau 112
• 3e niveau zorgt voor
meer bureauruimte
• Breedte toolbar 120 cm
• Geschikt voor max. 3 accessoires

52.170
Viewmate benodigdhedenhouder optie 170

Een stevige,
kostenefficiënte
en toch stijlvolle
oplossing voor
een opgeruimde
werkplek;
verstelbaar, zodat
deze ook aan al
uw ergonomische
eisen voldoet.

• Praktische opbergruimte
• Vrij beweegbaar
• Wordt aan toolbar gemonteerd

Toolbars
52.142
Viewmate monitorarm - rail 142
• Vaste hoogte
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Exclusief voor Viewmate toolbar

_
Een betrouwbaar, zakelijk antwoord op zelfs de meest
veeleisende werkomgeving.
Bekijk onze hele collectie op www.dataflex-int.com
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De ideale
manier om het
ruimtegebruik
en de mobiliteit
op kantoor te
optimaliseren.

Werk
stations
_
Door de robuuste en sterke staalconstructie kunnen
Viewmate-werkstations de klappen weerstaan die
ze tijdens hun lange levensduur onvermijdelijk te
verwerken krijgen. Ze zijn ook eenvoudig te installeren
52.702
Viewmate werkstation - vloer 702
• Mobiel werkstation
• Biedt plaats aan een monitor, een
toetsenbord/muis en een computer

en in te stellen en bieden uitzonderlijk veel waar voor
hun geld. Een moderne oplossing voor het kantoor en
de industriële omgeving van vandaag.
Bekijk onze hele collectie op www.dataflex-int.com
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Een stevige, betrouwbare
oplossing die onder uw
bureau wordt opgehangen
om de kans op schade aan
uw kostbare hardware,
bijvoorbeeld door stof,
morsen of onbedoelde
tikken of stoten,
aanzienlijk te verkleinen.

Computerhouders
_
De computerhouders hebben een groot verstelbereik,
32.322
Viewmate computerhouder bureau 322
• Geschikt voor kleine en grote
computers
• Alleen geschikt voor verticale plaatsing
• Inschuifbare bureaubevestiging

waardoor ze geschikt zijn voor computers van verschillende vormen en afmetingen. Tevens zijn alle
Viewmate-computerhouders diefstalvertragend en zijn
de afsluitbare veiligheidsmodellen volledig antidiefstal.
Bekijk onze hele collectie op www.dataflex-int.com
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Wij zijn
internationaal

www.dataflex-int.com

VMT-180930-BR-NL

Dataflex International BV
Wereldwijd
T +31 180 515444
info@dataflex-int.com

Dataflex Deutschland GmbH
Duitsland & Oostenrijk
T +49 211 17607610
info@dataflex.de

Dataflex France Sarl
Frankrijk
T +33 134 753738
info@dataflex.fr

Dataflex UK Ltd
Verenigd Koninkrijk & Ierland
T +44 800 0305045
info@dataflex-uk.co.uk

Dataflex Benelux BV
Benelux
T +31 180 530750
info@dataflex.nl

Dataflex Italia Srl
Italië
T +39 02 91988187
info@dataflexitalia.com

