
Optimaliseer uw werkomgeving met 
ergonomische computerwerkplekaccessoires.

Na stoelen 
en bureaus

http://www.deprojectinrichter.com


Feeling 
at work
Al meer dan 35 jaar is Dataflex gespecialiseerd in het 
maken van ergonomische monitorarmen en andere 
werkplekaccessoires. Hoogwaardige producten voor 
elk budget die u helpen een comfortabele, gezonde en 
inspirerende werkplek te creëren. Zodat de plek waar je 
werkt ook een plek is waar je je thuis voelt. Wij noemen 
dat feeling at work. 

Onze collecties, die ontwikkeld zijn met een serieuze toewijding aan duurzame 
productiemethoden, bereiken het optimale evenwicht tussen functionaliteit, design en 
prijs. En omdat we nooit concessies doen aan de kwaliteit, hebben we internationale 
erkenning en prijzen gewonnen voor zowel de technische standaard van onze 
producten als voor hun stijlvolle, eigentijdse design.
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Een betrouwbare partner met kennis van zaken.

Wij geloven in duurzame relaties met klanten en 
partners. Daarom geven wij graag advies, service of 
ondersteuning om u het leven gemakkelijker te maken. 
Van efficiënt voorraadbeheer waarmee u uw klanten 
beter van dienst kunt zijn tot tips voor het inrichten van 
een ergonomische werkplek, wij zijn er om u te helpen. 
Zo eenvoudig is het.

Duurzaam en transparant.

We willen ons steentje bijdragen aan een duurzame 
planeet. We doen ons best om te allen tijde transparant 
te zijn en integer en met respect voor maatschappij 
en milieu te opereren. En we werken graag samen met 
partners die er net zo over denken.

Jong, dynamisch... en ervaren.

De hoge technische normen van Dataflex zijn 
gebaseerd op meer dan drie decennia specialisatie. 
Dit heeft ons ISO kwaliteitscertificaten opgeleverd 
voor productontwikkeling, productie, assemblage, 
verkoop en leveringsprocessen. Maar onze aanpak blijft 
jeugdig en energiek. Onze frisse ontwerpen hebben ons 
verschillende onderscheidingen opgeleverd, waaronder 
de prestigieuze Red Dot en IF awards. 
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Dataflex is een ISO 9001 en 14001 gecertificeerd bedrijf

Dataflex is een klimaatneutrale onderneming



We hebben vijf collecties. Vier kerncollecties, afgestemd op verschillende budgetten. Elk 
met een uitgebreid aanbod van monitorarmen, toolbars, computerhouders en docking 
stations. Van de verfijnde en elegante Viewprime, de veelzijdige, design Viewlite tot de 
no-nonsense, duurzame Viewmate en de speelse, budgetvriendelijke Viewgo. En tot 
slot de Addit-collectie, een reeks aanvullende accessoires om uw perfecte werkplek 
compleet te maken.  
 

Ons aanbod

Mensen in alle soorten werkomgevingen zweren bij onze oplossingen. Wij hebben ons 
brede aanbod zorgvuldig geordend, zodat u snel de oplossing vindt die bij u past. 

Kijk op onze website www.dataflex-int.com voor alle tools en mogelijkheden. 
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Een collectie  
voor elke klant



Superieur  
gebruiksgemak 
door techni-
sche finesse 
 
 

 
Verfijnde verstelbaarheid
Ongeëvenaarde souplesse 
Elegant ontwerp

Speelse looks, 
serieus waar 
voor je geld 

 
 

Anders
Slim
Eenvoudig

Ontworpen 
voor de  
veranderingen 
van morgen 

 
 

Design van wereldklasse
Toekomstbestendig
Duurzaam

De stille 
kracht 
 
 

 

 
Finishing touch
Subtiel
Complementair

Een no- 
nonsense- 
oplossing voor 
elke setting 

 
 

Geen gedoe
Kostenefficiënt
Duurzaam
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6 Viewlite collection

Verfijnde verstelbaarheid
Ongeëvenaarde souplesse 
Elegant ontwerp 
_
Viewprime beantwoordt de vraag van organisaties en gebruikers voor meer 

bewegings- en aanpassingsmogelijkheden met een zo groot mogelijke 

ruimtebesparing. Hoogwaardige afwerking en doordacht design voor  

de kenner, superieure gebruiksvriendelijkheid en eenvoud  

voor iedereen. Viewprime voldoet aan al uw wensen.

Superieur 
gebruiksgemak 
door technische 
finesse
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8 Viewprime collectie

Monitorarmen

Een mooi uiterlijk is niets waard als de 
kwaliteit niet van het hoogste niveau 
is. De Viewprime monitorarm beweegt 
soepel en precies, terwijl hij stabiel en 
stevig is als hij niet wordt aangeraakt. 
Een hoogwaardige gasveer en precisie-
engineering maken de Viewprime niet 
alleen een plezier om naar te kijken,  
maar ook een genot om te gebruiken.



9Viewprime collectie

De voordelen van Viewprime

• Geschikt voor elke kantooromgeving

• Nauwkeurige hoogteverstelling 

• Ingebouwde gasveer

• Verfijnd ontwerp; mooi in elke omgeving

• Groot gewichtsbereik 

• Hoogteverstellingsbereik maakt Viewprime 

perfect voor touchscreens

• Monitor-sliders maken de arm ideaal voor gebruik 

met een groot scala aan schermafmetingen 

(alleen bij dubbele opstelling)



10 Viewlite collectionViewlite collectie

Design van wereldklasse
Toekomstbestendig
Duurzaam
_
De Red Dot Award en de iF Award zijn slechts een paar van de 

designprijzen die we met onze Viewlite-collectie in de wacht hebben 

weten te slepen. Deze collectie past naadloos in elke kantooromgeving 

en blijft ook na morgen aan uw behoeften voldoen, als de werkplek 

of uw wensen wellicht veranderen. U kunt de producten bijvoorbeeld 

aanpassen op kleinschaligere technologie of veranderende 

arbeidsprocessen. Tevens is bij het ontwerpen rekening gehouden met 

een minimale belasting van het milieu. Viewlite is uw antwoord op een 

wereld die altijd in beweging is.

Ontworpen voor 
de veranderingen 
van morgen
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12 Viewlite collectie

Monitorarmen

Met zijn brede scala aan uitwisselbare onderdelen biedt dit lichtgewicht 
modulaire systeem elke organisatie de flexibiliteit om de ideale oplossing 
voor haar behoeften te vinden, wat bijdraagt aan een gezondere, fijnere 
en productievere werkplek. U kunt het systeem ook verder configureren 
zodat het blijft voldoen aan de veranderende IT- of inrichtingsbehoeften 
binnen uw organisatie. De Viewlite-monitorarmen zijn 100% recyclebaar 
en zijn deels vervaardigd uit gerecycled aluminium (40%). U draagt dus 
ook uw steentje bij aan het milieu.
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14 Viewlite collectie

Toolbars
 
Deze ruimtebesparende toolbars zijn niet alleen elegante 
afscheidingen tussen werkplekken en hulpmiddelen om het 
bureaublad opgeruimd te houden; ze stellen u ook in staat 
om uw werkplek te personaliseren en te organiseren.



15Viewlite collectie

Computerhouders

Door middel van hoge en lage 
bevestigingsbeugels kan de houder 
eenvoudig verticaal of horizontaal onder 
vrijwel elk bureau worden gemonteerd, 
ongeacht het soort draagbalken. Tevens 
zijn de houders verstelbaar, wat betekent 
dat ze geschikt zijn voor computers 
van elk formaat. 100% recyclebaar en 
ontworpen voor demontage.



Viewlite collectionViewmate collectie

Geen gedoe
Kostenefficiënt
Duurzaam
_
Een zakelijke, kostenefficiënte collectie die een uitstekende 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.

Een no-nonsense- 
oplossing voor  
elke setting
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18 Viewmate collectie

Monitorarmen

De monitorarmen zijn vervaardigd uit robuust staal, en 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, bureau plaat of plafond- of wandbevestiging. 
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Toolbars

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

Een betrouwbaar, zakelijk 
antwoord op zelfs de meest 
veeleisende werkomgeving.  



20 Viewmate collectie

Werkstations

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 
en in te stellen en bieden uitzonderlijk 
veel waar voor hun geld. Een moderne 
oplossing voor het kantoor en de 
industriële omgeving van vandaag.  
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Computer- 
houders

De computerhouders hebben 
een groot verstelbereik, waar-
door ze geschikt zijn voor com-
puters van verschillende vormen 
en afmetingen. Tevens zijn alle 
 Viewmate-computerhouders diefstal-
vertragend en zijn de afsluitbare vei-
ligheidsmodellen volledig antidiefstal. 



Viewlite collectionViewmate collectionViewgo collectie

Anders
Slim
Eenvoudig
_
Dit mag dan wel onze instapcollectie zijn, maar dat betekent niet dat u 

inlevert op kwaliteit. U zult bovendien merken dat Viewgo ondanks het 

originele en speelse design, heel serieus is als het op uw comfort aankomt. 

Viewgo is eenvoudig te installeren, maakt slim gebruik van materialen 

om kosten te besparen en is ergonomisch ontworpen met een stevige 

staalconstructie. Waar andere instapproducten alleen goedkoop zijn,  

biedt de Viewgo-collectie ook waar voor uw geld.

Speelse looks, 
serieus waar 
voor je geld
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24 Viewgo collectie

Monitorarmen

Ze maken kostbare ruimte vrij op uw bureaublad vrij en stellen u in 
staat uw monitor in een voor u prettige positie te verstellen. Deze 
slanke maar sterke monitorarmen bevatten alle ingrediënten die onze 
bekroonde Viewgo-formule tot een succes maken: een speels design 
en een sterke staalconstructie. Kostenefficiënte oplossingen van hoge 
kwaliteit waarmee u er op meer dan één manier goed bij zit. 



25Viewgo collectie

Computerhouders

Een betaalbare, betrouwbare 
computerhouder die onder uw bureau 
staat of hangt. Waardoor schade 
aan uw kostbare computer door stof, 
morsen of onbedoelde tikken of stoten 
bij het schoonmaken, etc. heel wat 
minder waarschijnlijk wordt. Met 
andere woorden: deze kostenefficiënte 
oplossing kan u veel meer besparen 
dan geld alleen.



Viewlite collectionAddit collectie

Finishing touch
Subtiel
Complementair
_
Om uw werkplek nog optimaler in te richten, kunt u onze Addit-

producten combineren met producten uit alle andere collecties. 

Ruim alle rommel op en pas uw werkplek aan aan uw behoeften, 

zodat u zich volledig op uw werk kunt concentreren. Eenvoudige 

maar efficiënte oplossingen die zijn ontworpen als aanvulling 

op ons gehele productportfolio en perfect in elke werkomgeving 

passen. Producten zo goed dat u vergeet dat ze er zijn.

De stille 
kracht
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28 Addit collectie

Monitor verhogers

De Addit-monitorverhogers plaatsen 
uw monitor op ooghoogte. Daarbij 
zijn we ook pioniers in het gebruik 
van acryl, dat niet alleen sterk is. Het 
is ook transparant, wat esthetisch 
aantrekkelijk is en minder ruimte 
op het bureau lijkt in te nemen. De 
Addit-collectie biedt u een breed scala 
aan verhogers, elke met zijn eigen 
mogelijkheden en toepassingen. Omdat 
we ons realiseren dat uw combinatie 
van bureau, stoel, computer en  
monitor uniek is.

Notebook- 
verhogers

De Addit-notebookverhogers 
plaatsen uw notebook op ooghoogte 
en zorgen op deze manier voor 
een betere werkhouding: u kunt 
comfortabeler zitten en hoeft niet 
ongemakkelijk naar voren te leunen 
bij het lezen of typen. Dit verlaagt 
de spanning op de nek, schouders, 
armen en polsen en zorgt ervoor 
dat het werken met uw notebook 
aangenamer wordt. Tevens helpt het 
RSI en CANS te voorkomen.



29Addit collectie

Documenthouders

De Addit-documenthouders zijn niet alleen handig, maar helpen u ook de juiste 
lichaamshouding aan te nemen tijdens het werken; iets dat grote ergonomische 
voordelen kan opleveren. U kunt tijdens het lezen of typen comfortabel blijven 
zitten zonder uw hoofd schuin te hoeven houden of ongemakkelijk te hoeven 
leunen. Dit vermindert de spanning in de nek, schouders, armen en polsen, 
waardoor het werken met documenten of notebooks aangenamer wordt en de 
kans op RSI of CANS aanzienlijk afneemt.



30 Addit collectie

AV-oplossingen

Tv‘s en beamers zijn haast niet 
meer weg te denken uit het huidige 
kantoorlandschap. Helaas neemt 
dit soort apparatuur veel ruimte 
in beslag en is deze bovendien erg 
diefstalgevoelig. Met onze Addit-AV-
oplossingen kunt u uw apparatuur 
veelal onzichtbaar ondersteunen en 
stevig bevestigen met plafond- of 
wandbevestigingen. Hierdoor is uw 
apparatuur eenvoudiger te verstellen 
en minder diefstalgevoelig.

Houdings steunen

Natuurlijk zijn een snelle computer, 
een goed bureau en een comfortabele 
stoel belangrijk. Om van een goede 
werkplek echter de ideale werkomgeving 
te maken, moet alles tot in de details 
kloppen. Zit u uren aan uw bureau? 
Dan zijn de Addit-houdingssteunen 
voor u ontworpen. Ze helpen rug-, 
schouder-, pols- en andere spier- en/of 
gewrichtsklachten te verminderen, zodat 
u minder snel vermoeid raakt en de hele
dag door productiever bent.



Voor meer informatie: www.dataflex-int.com/nl/kabelgeleider
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Kabel management

Losse kabels: ze zijn lelijk, leiden af 
en vormen een gevaar. Of ze nu langs 
uw bureau lopen of eronder hangen 
– ze geven een rommelige indruk en
het is maar een kwestie van tijd voor
er een ongeluk gebeurt. Met onze
kabelmanagementsystemen ziet uw
kantoor er echter niet alleen netjes uit,
maar is dit ook nog eens beter schoon te
maken. Bovendien zijn uw IT-systemen
eenvoudiger te beheren.

Ontdek onze 100% gerecyclede kabelgeleiders

• Voor het opruimen en bundelen van kabels

• Makkelijk aan te passen door items toe te

voegen/ te verwijderen

• 100% gerecycled PP (Polypropyleen)

• Geproduceerd in Nederland: Nederlands

ontwerp, Nederlandse kwaliteit

• Komt in aanmerking voor het Dataflex

retourneringsprogramma

• Kleur en lengte volledig te personaliseren



Een prachtig ontworpen serie ergonomische bureauaccessoires 
waarmee u alles kunt organiseren op de manier waarop u graag 
werkt.  Elk product biedt zijn eigen specifieke voordelen en is zowel 
geschikt voor digitale apparatuur als voor gedrukte documenten. De 
Bento®-serie is afzonderlijk of als set verkrijgbaar en is beschikbaar 
in zwart of wit.

Ontworpen voor het werken van nu.
bento.
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Addit Bento® Ergonomische toolbox

• Notebook-, tablet- en

documenthouder plus persoonlijke

opslag in één!

• Gebruik uw aantekeningen,

documenten én favoriete apparaten

op ergonomische wijze.

• Ideaal voor gedeelde,

activiteitsgerichte en

thuiswerkplekken.

• Organiseer, bewaar en vervoer uw

persoonlijke eigendommen (en

hanteer zo een cleandeskpolicy).

Addit Bento® Monitor standaard

• Houdt uw monitor volledig stabiel en

uw bureau krasvrij.

• Dient tevens als handige opslag voor

de Bento® ergonomische toolbox.

Voor meer informatie : www.dataflex-int.com/nl/bento
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De configurator is een gebruiksvriendelijk software-
programma op onze website dat u helpt de vele 
beschikbare onderdelen binnen onze Viewlite- en 
Viewmate-collecties te combineren tot allerlei 
unieke configuraties. Dankzij de configurator stelt 
u eenvoudig de perfecte monitorarm, toolbar of
werkstation samen.

Uw eigen Viewmate- of
Viewlite-configuratie in
vier simpele stappen.

1. Ga naar www.dataflex-int.com.

3.   Selecteer en combineer de
beschikbare opties en stel uw
perfecte configuratie samen.

2. Gebruik het topmenu om naar de configurator te gaan.

Configurator34



Uw eigen Viewmate- of
Viewlite-configuratie in
vier simpele stappen.

4.  Vraag een offerte aan voor uw product
 of bestel het meteen online!

Hoe zit het met 
pCon/OFML?

Alle producten in onze configurator zijn tevens 
beschikbaar in OFML! Neem contact met ons op 
of bezoek onze website voor meer informatie.

Stel uw eigen, op maat gemaakte oplossingen samen 
met onze configurator op www.dataflex-int.com.
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Wij ontwerpen ergo nomische producten die 
bijdragen aan het fysieke en mentale welzijn 
van de gebruiker.

1, 2, 3 
Om ervoor te kunnen zorgen dat een werkplek echt efficiënt, comfortabel en 
gezond is, moet ergonomie in onze ogen vanuit een breder perspectief worden 
bekeken. Daarom ontwerpen we accessoires voor ergonomische stoelen en 
bureaus, die samen de ‘gouden driehoek‘ van ergonomische oplossingen voor 
kantoren vormen.

Ergonomie  
serieus nemen
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Onze drijfveren
De drijfveren van Dataflex staan aan de basis 
van dit ontwerpproces: we streven ernaar 
gebruiksvriendelijke producten te ontwikkelen 
die makkelijk aan te passen en uit te breiden 
zijn en bovendien een lange levensduur hebben. 
En dat allemaal zonder ingewikkelde snufjes of 
instructies. Uiteindelijk draait het maar om één 
ding: onze producten zijn gemaakt voor mensen – 
en die gedachte staat bij ons altijd voorop. 

De perfecte match
Tijdens de ontwerpfase bekijken we de situatie 
vanuit uw perspectief. Hoe gebruikt u ons 
product? Welke rol heeft het binnen uw werkplek 
en werkdag? Daarnaast houden we rekening met 
het grotere organisatorische plaatje: is dit product 
eenvoudig te uit te breiden en aan te passen? Is 
het zo duurzaam en betaalbaar mogelijk? En is het 
design van de collectie als geheel veelzijdig genoeg 
om in uiteenlopende kantoorontwerpen  
en werkculturen te passen?
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De kernwaarden van Dataflex 
_  
We zijn eerlijk en transparant: we passen 
de wet- en regelgeving niet alleen naar de 
letter, maar ook naar de geest toe.

_  
We proberen de milieueffecten van onze 
producten tijdens hun gehele levensduur te 
minimaliseren. 

_  
We proberen voor alle belanghebbenden het 
beste te doen, staan open voor kritiek en 
werken met partners die onze kernwaarden 
delen. Waarom? Omdat we het morgen nog 
beter willen doen dan vandaag.  

_  
Beter voor de aandeelhouders, 
beter voor de planeet en  
beter voor de maatschappij. 

Goed bezig zijn, 
duurzaam bezig zijn
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Wij zijn leiders in onze sector als het op duurzaamheid aankomt. In 
plaats van praten, geven wij de voorkeur aan actie en bouwen wij onze 
inspanningen rond vier belangrijke milieuprogramma’s op: 

Levenscyclusanalyse
Met LCA kunnen we zowel de milieu-impact van de volledige levenscyclus 
van een product berekenen, van de ontginning van de grondstoffen tot 
de uiteindelijke afvalverwerking, als de exacte oorzaken van die impact. 
Zo kunnen we de impact van verschillende activiteiten rechtstreeks 
vergelijken en beslissen waar we onze inspanningen het best op richten.

Ecosheets / EPDs
Ecosheets op de productpagina’s van onze website laten de milieu-impact 
van een product zien, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken.  
Voor onze populairste producten hebben we ook EPD’s ontwikkeld. 
Deze zijn gedetailleerder dan ecosheets en worden berekend 
volgens strikte productcategorieregels en extern gecontroleerd. 
Handig voor aanbestedingen, productplanning en uw eigen 
duurzaamheidsdoelstellingen.

Retourprogramma
Het Dataflex Retourprogramma is eenvoudig: een klant belooft een 
product dat hij niet meer nodig heeft te retourneren en wij zorgen ervoor 
dat het op de juiste manier wordt gerecycled. Zo’n 95% van de milieu-
impact van onze producten komt van het delven van grondstoffen en het 
verwerken van gebruikte materialen. Door die materialen te recycleren, 
wordt die impact dus aanzienlijk verminderd.

CO2-compensatie
In samenwerking met Trees for All compenseren wij de CO2-uitstoot 
die Dataflex als bedrijf genereert door te investeren in de aanplant van 
bossen in Oeganda. Samenwerken met Dataflex betekent dat u een CO2-
neutrale partner in uw waardeketen heeft.

39Duurzaamheid

“We zijn 
 klimaat- 
  neutraal!”
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