Ergonomisch
Ergonomic
Design
ontwerp

Non-Toxic
Niet-toxisch
Certified
gecertificeerd

Voel het verschil
ErgoSoft™-polssteun voor dunne muis/trackpad
• Pro-Comfort-ondersteuning beschikt over een
kunstlederen buitenkant versterkt door een binnenkant
van gelkussens voor een ongeëvenaarde balans tussen
comfortabele zachtheid en een stevige ergonomische
ondersteuning
• Ergonomisch goedgekeurd voor optimale gezondheid
en bescherming door bewegingsbegeleiding, de juiste
afmetingen en een uniek golvend ontwerp
• Het gebogen ontwerp sluit aan op de lengte en vorm
van de ultradunne trackpads en muizen en biedt extra
opvulling en ondersteuning voor uw pols
• Het professionele ontwerp biedt functionele en
verfijnde elegantie, duurzame, naadloze randen en een
antisliplaag
• Eenvoudig te reinigen oppervlak, schoon te vegen met
een vochtige doek, zodat uw polssteun er ook na jaren
gebruik goed blijft uitzien en goed functioneert
• De niet-giftige materialen zijn onafhankelijk
gecertificeerd op het gebied van veiligheid en naleving

ErgoSoft™-polssteun
voor dunne muis/trackpad
Grijs K50436WW
Zwart K52803WW

Voel het verschil
ErgoSoft™-polssteun
Ondersteuning van de juiste polsligging en verbetering van nek- en schoudercomfort met Kensington’s
ErgoSoftTM-polssteunen. Kensington’s ErgoSoft-polssteunen zijn ergonomisch ontworpen om te passen bij
hedendaagse dunnere apparaten. Ze bevorderen het welzijn en verbeteren de productiviteit. De ErgoSoftpolssteunen hebben een eersteklas kunstlederen buitenkant versterkt door een binnenkant van gelkussens en
zijn beschikbaar in verscheidene modellen voor de verschillende hoogtes van mechanische, game-, dunne of
standaardtoetsenborden en muizen. Een ideale polssteun voor hedendaagse werkplekken en moderne kantoren.

Waarom zou u een polssteun gebruiken?
De Kensington ErgoSoft-polssteunen zijn de perfecte oplossing voor iedere ergonomisch verantwoorde werkplek. De pols wordt
in een zo neutraal mogelijke positie gehouden waardoor de kans op klachten vermindert en u optimaal comfort ervaart. Naast
andere onderdelen van de werkplek, zoals de stoel, het bureau en het toetsenbord, kunnen polssteunen deel uitmaken van het
ergonomieprogramma van de organisatie ter ondersteuning van het welzijn van de medewerker. De voordelen van een ergonomisch
verantwoorde werkplek zijn verstrekkend en kunnen op een positieve manier een verschil maken voor iedereen binnen uw organisatie.
• De gezondheid van uw werknemers verbetert, waardoor het verzuim binnen uw organisatie afneemt en u uw personeel kunt
laten profiteren van de besparingen die dit oplevert
• De tevredenheid onder uw personeel zal toenemen, en tevreden werknemers zijn maar liefst 12% productiever
• Minder personeelsverloop en meer tevreden werknemers, en dit leidt tot loyaal, productief en alert personeel en werknemers
die goed in hun vel zitten Bronnen: gegevens in het dossier
Bronnen: gegevens in het dossier”

Welke polssteun is geschikt voor u?
Onderdeelnummer

Kleur

Product

Lengte

Breedte

Polssteun

Gewicht

K50431WW
K52798WW

Grijs
Zwart

ErgoSoft-polssteun
voor mechanische en
gametoetsenborden

463 mm
(18,2 in)

79 mm
(3,1 in)

25 mm
(1,0 in)

0,65 kg
(1,42 lbs)

Aanbevolen apparaathoogte

voor toetsenborden met
voorrand >25,4 mm (1,0 in)

K50433WW
K52799WW

Grijs
Zwart

ErgoSoft-polssteun voor
standaardtoetsenborden

445 mm
(17,5 in)

101 mm
(4,0 in)

15 mm
(0,6 in)

0,58 kg
(1,26 lbs)

voor toetsenborden met voorrand
tussen 10-20 mm (0,39-0,79 in)

K50434WW
K52800WW

Grijs
Zwart

ErgoSoft-polssteun voor
dunne toetsenborden

432 mm
(17,0 in)

101 mm
(4,0 in)

10 mm
(0,4 in)

0,38 kg
(0,83 lbs)

voor full-size toetsenborden met
voorrand <10 mm (0,39 in)

K50435WW
K52801WW

Grijs
Zwart

ErgoSoft-polssteun voor dunne,
compacte toetsenborden

281 mm
(11,1 in)

100 mm
(3,9 in)

10 mm
(0,4 in)

0,26 kg
(0,56 lbs)

voor compacte toetsenborden
met voorrand <10 mm (0,39 in)

K50432WW
K52802WW

Grijs
Zwart

ErgoSoft-polssteun voor
standaardmuis

152 mm
(6,0 in)

73 mm
(2,9 in)

18 mm
(0,7 in)

0,15 kg
(0,33 lbs)

voor muisdikte
>25,4 mm (1,0 in)

K50436WW
K52803WW

Grijs
Zwart

ErgoSoft-polssteun voor
dunne muis/trackpad

160 mm
(6,3 in)

108 mm
(4,3 in)

8 mm
(0,3 in)

0,12 kg
(0,27 lbs)

voor muis-/trackballdikte
<25,4 mm (1,0 in)

K50437WW
K52888WW
K52888EU

Grijs
Zwart
Zwart

ErgoSoft-muismat
met polssteun voor
standaardmuis

195 mm
(7,7 in)

240 mm
(9,5 in)

21 mm
(0,8 in)

0,31 kg
(0,68 lbs)

voor muisdikte
>25,4 mm (1,0 in)

Ook verkrijgbaar in zwart

Waarom op Kensington vertrouwen?
Innovatie, kwaliteit en vertrouwen hebben ervoor gezorgd dat Kensington® al meer dan 20 jaar The Professionals’
Choice™ is als het gaat om ergonomische accessoires

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

1.855.692.0054 • sales@kensington.com
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