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Voel het verschil
ErgoSoft™-polssteun

Kensington’s ErgoSoft-polssteunen zijn  
wetenschappelijk ontwikkeld om blessures te  
voorkomen en comfort te optimaliseren. Ze bestaan uit een ultrazachte buitenkant 
ondersteund door gelkussens in verschillende stijlen om tegemoet te komen aan de 
verschillende behoeften van mechanische, game-, slanke of standaardtoetsenborden en 
muizen. ErgoSoft-polssteunen combineren zachtheid en comfort met ergonomie en zijn de 
ideale polssteunen voor werk en spel.

Functies en voordelen
• Ultrazacht oppervlak met hoogwaardige buitenkant, 

ondersteund door gelkussens voor ongekende 

kwaliteit en comfort

• Ergonomisch goedgekeurd voor optimale 

gezondheid, comfort en bescherming door correcte 

bewegingsbegeleiding, de juiste afmetingen en een 

uniek golvend ontwerp

• Professionele designopties bieden functionele en 

geraffineerde elegantie met verschillende hoogtes 

en afmetingen aangepast aan mechanische, game-, 

slanke en standaardtoetsenborden en muizen

Waarom zou u een polssteun gebruiken?
• Carpaal tunnelsyndroom (CTS) is de meest gemelde medische 

klacht: het neemt ongeveer 50% van alle werkgerelateerde 
blessures voor zijn rekening

• CTS resulteert in het op een na langste ziekteverzuim  
(27 dagen) onder belangrijke ziekten en aandoeningen die 
arbeidsongeschiktheid veroorzaken

• Werkgevers geven meer 
dan $7,4 miljard uit aan 
compensatiekosten 
voor werknemers en 
een onbekend aantal 
miljarden aan medische 
behandelingen, 
proceskosten, verborgen 
kosten en afnemende 
productiviteit bij CTS

• Polssteunen beperken de invloed 
van herhalende belasting van de hand: 
40 woorden per minuut typen betekent 12.000 toetsaanslagen 
per uur of 96.000 toetsaanslagen op een achturige werkdag

U.S. Bureau of Labor and Statistics,  
http://www.bls.gov/opub/ted/2004/mar/wk5/art02.htm, geraadpleegd in oktober 2016

Kensington’s ErgoSoft™-polssteunen zijn de perfecte oplossing 
voor werkstations waarbij ergonomie centraal staat.

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

Welke polssteun is geschikt voor u?

Onderdeelnr Product Lengte Breedte Hoogte Gewicht

K52798WW ErgoSoft-polssteun 
voor mechanische en 
gametoetsenborden

463.77mm 
(18.26in)

79.3mm  
(3.12in)

25mm 
(.98in)

0.65kg 
(1.42lbs)

K52799WW ErgoSoft-polssteun voor 
standaardtoetsenborden

445mm 
(17.52in)

101mm  
(3.98in)

15.25mm 
(0.6in)

0.58kg 
(1.26lbs)

K52800WW ErgoSoft-polssteun voor slanke 
toetsenborden

432mm 
(17.0in)

101mm  
(3.98in)

10mm 
(0.39in)

0.38kg 
(0.83lbs)

K52801WW ErgoSoft-polssteun voor slanke, 
compacte toetsenborden

281mm 
(11in)

100mm  
(3.98in)

10mm 
(0.39in)

0.26kg 
(0.56lbs)

K52802WW ErgoSoft-polssteun voor 
standaardmuis

152.46mm 
(6.0in)

73mm  
(2.87in)

18mm 
(0.71in)

0.15kg 
(0.33lbs)

K52803WW ErgoSoft-polssteun voor slanke 
muis/trackpad

160mm 
(6.3in)

108mm  
(4.27in)

7.6mm 
(0.3in)

0.12kg 
(0.27lbs)

K55888WW ErgoSoft™-muismat met 
polssteun

240mm 
(9.45in)

195mm 
(7.68in)

21mm 
(0.8in)

0.31kg 
(0.68lbs)


