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2 Over ons

Bij Dataflex helpen we u graag uw 
potentieel volledig te benutten. We zijn 
ervan overtuigd dat als een werkplek 
perfect bij u past, u zich ook op het 
werk thuis zult voelen. “Feeling at 
work”, noemen wij dat.
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Onze producten

Over ons 
Onze producten hebben de ideale balans tussen functionaliteit, 
design en prijs. Maar geen zorgen: ons streven om ergonomische 
computerwerkplekken te helpen creëren voor ieder budget gaat nooit 
ten koste van onze toewijding aan kwaliteit. 

Kwaliteitsproducten voor iedereen 
Wij ontwerpen producten die ergonomie, technologie en werkplekken 
met elkaar combineren. We noemen ze dan ook ‚ergonomische 
computerwerkplekaccessoires‘. Het zijn producten voor iedere 
dag, ieder budget en iedere medewerker: van freelancers tot 
multinationals en van fabrieken tot banken. En dit alles met 
vriendelijk advies, uitstekende service en professionele ondersteuning. 
Aangezien we nooit concessies doen aan kwaliteit, hebben we zelfs 
internationale erkenning verworven voor onze technische normen en 
opvallende ontwerpen. 

En dat allemaal met maar één doel: u te helpen bij het realiseren 
van een comfortabele, gezonde en inspirerende werkplek die perfect 
bij u past.

Bezoek onze website voor meer informatie:
www.dataflex-int.com
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Persoonlijke 
oplossingen
Met onze producten is het nóg 
makkelijker om een comfortabele, 
gezonde en inspirerende werkplek 
te creëren. 

Onze oplossingen

Een partner met ervaring
Wij werken al ruim 30 jaar in deze branche en 

hebben ons inmiddels ontwikkeld tot specialisten 

binnen ons vakgebied. We bezitten zelfs een zeer 

gewilde ISO-certificering voor onze product-

ontwikkelings-, productie-, montage-, verkoop-, en 

leveringsprocessen en hebben daarnaast een aantal 

ontwerpprijzen gewonnen, waaronder de  

prestigieuze Red Dot Design Award en de iF Award.

Ons aanbod
Professionals in iedere sector zweren bij onze 

oplossingen. En omdat we ons uitgebreide 

assortiment zorgvuldig hebben gerangschikt, kunt u 

snel de ideale oplossing vinden voor uw situatie. 

Bezoek onze website om alle hulpmiddelen en 
mogelijkheden te bekijken.
www.dataflex-int.com



www.dataflex-int.com 5

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



Monitorarmen
Viewprime monitorarmen zijn verstelbaar in hoogte en diepte 
met een bijzonder groot bereik en kunnen zelfs pal naast 
een muur of tussenwand worden geplaatst. Uw monitor is 
moeiteloos verstelbaar met een simpel handgebaar, en blijft 
vervolgens rotsvast op zijn plek. Dankzij de hoogwaardige 
gasveer en de zorgvuldig ontworpen draaipunten is de 
Viewprime niet alleen een plezier voor het oog, maar ook 
in het gebruik. Met zijn tijdloze en bekroonde ontwerp is de 
Viewprime een zeer veelzijdige, eersteklas monitorarm die 
ideaal is voor flexplekken. Probeer nu de monitorarm van de 
toekomst.



 Monitorarmen

Viewprime bureauklem - 
bevestiging 91

• Wordt aan arm bevestigd
• Geschikt voor bureaubladen met

een dikte van 12 - 50 mm

65.910 wit
65.913 zwart

Viewprime 
bureaudoorvoer - 
bevestiging 81

• Wordt aan arm bevestigd
• Geschikt voor gaten met een

diameter van 10 - 80 mm

65.810 wit
65.813 zwart

Viewprime plus 
monitorarm - bureau 21

• Dynamische onafhankelijke
hoogteverstelling

• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met gasveer
• Max. 8,5 kg per monitor

65.210 wit
65.213 zwart

Viewprime plus 
monitorarm - bureau 11

• Dynamische onafhankelijke
hoogteverstelling

• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met gasveer
• Max. 9 kg per monitor

65.110 wit
65.113 zwart

Bevestiging

Bij de navolgende producten zijn 
de bureaubladbevestigingen niet 
inbegrepen. Deze bureaublad-
bevestigingen vindt u iets 
verderop in deze catalogus.

Viewprime bureauklem S 
- bevestiging 93

• Wordt aan arm bevestigd
• Geschikt voor bureaubladen met

een dikte van 18 - 25 mm

65.930 wit
65.933 zwart

7www.dataflex-int.com



Viewprime bureauklem S 
- bevestiging 94

• Wordt aan arm bevestigd
• Geschikt voor bureaubladen met

een dikte 18 - 25 mm

65.940 wit
65.943 zwart

Viewprime bureauklem - 
bevestiging 92

• Wordt aan arm bevestigd
• Geschikt voor bureaubladen met

een dikte van 12 - 50 mm

65.920 wit
65.923 zwart

Viewprime 
bureaudoorvoer - 
bevestiging 82

• Wordt aan arm bevestigd
• Geschikt voor gaten met een

diameter van 10 - 80 mm

65.820 wit
65.823 zwart

8 Viewprime collectie
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Monitorarmen
Achter het elegante, minimalistische design schuilt een 
geavanceerd ontwerp dat superieure ergonomie combineert 
met kracht, duurzaamheid, aandacht voor detail en 
uitstekende milieukenmerken. 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.



 Monitorarmen

Viewlite plus monitorarm 
- bureau 65

• Dynamische onafhankelijke
hoogteverstelling

• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met

eenrichtingslager
• Max. 7 kg per monitor

58.650 wit
58.652 zilver
58.653 zwart

Viewlite monitorarm - 
bureau 14

• Onafhankelijke hoogteverstelling
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met sleutel
• Max. 8 kg per monitor

58.140 wit
58.142 zilver
58.143 zwart

Viewlite plus monitorarm 
- bureau 62

• Dynamische hoogteverstelling
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met

eenrichtingslager
• Max. 7 kg per monitor

58.620 wit
58.622 zilver
58.623 zwart

Viewlite monitorarm - 
bureau 12

• Statische hoogteverstelling
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met sleutel
• Max. 8 kg per monitor

58.120 wit
58.122 zilver
58.123 zwart

Viewlite monitorarm - 
bureau 10

• Statische hoogteverstelling
• Zonder diepteverstelling
• Hoogteverstelling met sleutel
• Max. 8 kg per monitor

58.100 wit
58.102 zilver
58.103 zwart

Waarom in bulk kopen?

• Lagere productiekosten
• Meer bevestigingsopties
• Snellere installatie
• Minder verpakkingsmateriaal

Meer weten over kopen in bulk?
Neem gerust contact met ons op!

11www.dataflex-int.com



Viewlite plus monitorarm 
- rail 51

• Dynamische hoogteverstelling
• Afhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met

eenrichtingslager
• Max. 7 kg per monitor

58.512 zilver

Viewlite monitorarm - 
rail 42

• Vaste hoogte
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Max. 8 kg per monitor

58.422 zilver

Viewlite monitorarm - 
rail 40

• Vaste hoogte
• Zonder diepteverstelling
• Max. 8 kg per monitor

58.402 zilver

Viewlite plus monitorarm 
- wand 31

• Dynamische hoogteverstelling
• Afhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met

eenrichtingslager
• Max. 7 kg per monitor

58.312 zilver

Viewlite monitorarm - 
wand 22

• Vaste hoogte
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Max. 8 kg per monitor

58.222 zilver

Viewlite monitorarm - 
wand 20

• Vaste hoogte
• Zonder diepteverstelling
• Max. 8 kg per monitor

58.202 zilver

12 Viewlite collectie



 Monitorarmen

Viewlite bureauplaat - 
optie 01

• Vrij beweegbaar
• Zware plaat voor extra stabiliteit
• Wordt aan paal gemonteerd

58.010 wit

Viewlite upgradekit dual-
monitorarmen - optie 60

• Uitbreiding die 2e monitorarm
toevoegt

• Dynamische onafhankelijke
hoogteverstelling

• Wordt aan voetstuk gemonteerd

58.600 wit
58.602 zilver
58.603 zwart

Viewlite laptophouder - 
optie 04

• Platform voor notebooks of
laptops

• Geïntegreerd kabelmanagement
• Geschikt voor Viewlite

quick-releasebevestiging

58.040 wit
58.043 zwart

Viewlite universele 
tablethouder - optie 05

• Verstelbare maat
• Geschikt voor Viewlite

quick-releasebevestiging

58.050 wit
58.053 Zwart

Viewlite VESA 200 x 
100-bevestiging - optie 02

• Bevestiging voor VESA
200 x 100 mm

• Geschikt voor Viewlite
quick-releasebevestiging

58.020 wit

13www.dataflex-int.com



Toolbars
Een mix van gebruiksvriendelijkheid, geweldig design en 
uitstekende ergonomie. Met geïntegreerd kabelmanagement 
en vervaardigd uit hetzelfde 40% gerecyclede aluminium 
dat we in al onze Viewlite-producten gebruiken. 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.



 Toolbars

Viewlite A4-houder - 
optie 77

• Ontworpen voor A4-documenten
• Vrij beweegbaar
• Wordt aan toolbar gemonteerd

58.770 wit

Viewlite mappenhouder - 
optie 76

• Biedt plaats aan maximaal
3 mappen

• Vrij beweegbaar
• Wordt aan toolbar gemonteerd

58.760 wit

Viewlite 
benodigdhedenhouder - 
optie 75

• Praktische opbergruimte
• Vrij beweegbaar
• Wordt aan toolbar gemonteerd

58.750 wit

Viewlite toolbar - wand 71

• 3e niveau zorgt voor meer
bureauruimte

• Breedte toolbar 120 cm
• Geschikt voor max. 3 accessoires

58.712 zilver

Viewlite toolbar - 
bureau 70

• 3e niveau zorgt voor meer
bureauruimte

• Breedte toolbar 120 cm
• Geschikt voor max. 3 accessoires

58.702 zilver

Waarom in bulk kopen?

• Lagere productiekosten
• Meer bevestigingsopties
• Snellere installatie
• Minder verpakkingsmateriaal

Meer weten over kopen in bulk?
Neem gerust contact met ons op!

15www.dataflex-int.com



Computerhouders
Houd uw pc in een greep die nooit verslapt. Viewlite-
computerhouders zijn sterk, elegant en veelzijdig. 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.



 Computerhouders

Viewlite computerhouder 
- bureau 20

• Geschikt voor grote computers
• Ondersteunt horizontale of verti-

cale plaatsing
• Wordt onder bureaublad

gemonteerd

35.200 wit
35.203 zwart

Viewlite computerhouder 
- bureau 10

• Geschikt voor kleine computers
• Ondersteunt horizontale of verti-

cale plaatsing
• Wordt onder bureaublad

gemonteerd

35.100 wit
35.103 zwart

17www.dataflex-int.com



Monitorarmen
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. 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, 
bureauplaat of plafond- of wandbevestiging.



 Monitorarmen

Viewmate plus 
monitorarm - bureau 86

• Horizontale positionering van de
monitor

• Onafhankelijke diepteverstelling
• Geschikt voor twee monitors / 

apparaten
• Max. 8 kg per monitor

52.862 zilver

Viewmate plus 
monitorarm - bureau 85

• Horizontale positionering van de
monitor

• Onafhankelijke diepteverstelling
• Gemakkelijk uit te breiden voor

meerdere monitoren
• Max. 8 kg per monitor

52.852 zilver

Viewmate plus 
monitorarm - bureau 83

• Dynamische onafhankelijke
hoogteverstelling

• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met trekveer
• 2 - 8 kg per monitor

52.832 zilver

Viewmate monitorarm - 
bureau 66

• Statische hoogteverstelling
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met

klemhendel
• Max. 15 kg per monitor

52.662 zilver

Viewmate monitorarm - 
bureau 65

• Statische hoogteverstelling
• Zonder diepteverstelling
• Hoogteverstelling met

klemhendel
• Max. 15 kg per monitor

52.652 zilver

Waarom in bulk kopen?

• Lagere productiekosten
• Meer bevestigingsopties
• Snellere installatie
• Minder verpakkingsmateriaal

Meer weten over kopen in bulk?
Neem gerust contact met ons op!

19www.dataflex-int.com



Viewmate monitorarm - 
bureau 62

• Statische hoogteverstelling
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met

klemhendel
• Max. 12 kg per monitor

52.622 zilver

Viewmate monitorarm - 
bureau 68

• Statische hoogteverstelling
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met

klemhendel
• Max. 15 kg per monitor

52.682 zilver

Viewmate monitorarm - 
bureau 67

• Statische hoogteverstelling
• Zonder diepteverstelling
• Hoogteverstelling met

klemhendel
• Max. 15 kg per monitor

52.672 zilver

Viewmate monitorarm - 
bureau 63

• Statische hoogteverstelling
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met

klemhendel
• Max. 15 kg per monitor

52.632 zilver

Viewmate monitorarm - 
bureau 60

• Statische hoogteverstelling
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Diepteverstelling met handgreep
• Max. 7,5 kg per monitor

52.602 zilver
52.603 zwart

Viewmate monitorarm - 
bureau 64

• Statische hoogteverstelling
• Vaste diepte
• Hoogteverstelling met

klemhendel
• Max. 15 kg per monitor

52.642 zilver
52.643 zwart

20 Viewmate collectie



 Monitorarmen

Viewmate monitorarm - 
toolbar 15

• Statische hoogteverstelling
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Exclusief voor Viewmate toolbar
• Max. 15 kg per monitor

52.152 zilver

Viewmate monitorarm - 
toolbar 14

• Vaste hoogte
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Exclusief voor Viewmate toolbar
• Max. 15 kg per monitor

52.142 zilver

Viewmate monitorarm - 
toolbar 13

• Vaste hoogte
• Zonder diepteverstelling
• Exclusief voor Viewmate toolbar
• Max. 15 kg per monitor

52.132 zilver

Viewmate monitorarm - 
wand 05

• Statische hoogteverstelling
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met

klemhendel
• Max. 15 kg per monitor

52.052 zilver

Viewmate monitorarm - 
wand 04

• Vaste hoogte
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Max. 15 kg per monitor

52.042 zilver

Viewmate monitorarm - 
wand 03

• Vaste hoogte
• Zonder diepteverstelling
• Max. 15 kg per monitor

52.032 zilver

21www.dataflex-int.com



Viewmate laptophouder - 
optie 97

• Platform voor notebooks of
laptops

• Wordt aan VESA-plaat
gemonteerd

• Breedteverstelling

52.972 zilver

Viewmate universele 
tablethouder - optie 96

• Verstelbare maat
• Wordt aan VESA-plaat

gemonteerd

52.962 zilver

Viewmate quick-
releasebevestiging - 
optie 99

• Voor het snel bevestigen/loskop-
pelen van monitors

• Wordt aan VESA-bevestiging
vastgemaakt

52.990 wit
52.993 zwart

Viewmate monitorarm - 
plafond 57

• Statische hoogteverstelling
• Zonder diepteverstelling
• Plafondbevestiging voor

2 monitors
• Max. 15 kg per monitor

52.572 zilver

Viewmate monitorarm - 
plafond 56

• Statische hoogteverstelling
• Zonder diepteverstelling
• Plafondbevestiging voor 1 monitor
• Max. 15 kg per monitor

52.562 zilver

22 Viewmate collectie



 Monitorarmen

Viewmate bureauplaat - 
optie 91

• Vrij beweegbaar
• Zware plaat voor extra stabiliteit
• Wordt aan paal gemonteerd

52.912 zilver

Viewmate SFF-houder - 
optie 43

• Houder voor SFF-computer
• Wordt aan paal gemonteerd
• Hoogteverstelling met

klemhendel

52.432 zilver

Viewmate thin-
clienthouder - optie 42

• Houder voor thin client of USFF
• Wordt aan paal gemonteerd
• Hoogteverstelling met

klemhendel

52.422 zilver

Viewmate 
beveiligingsupgrade-kit - 
optie 98

• Diefstalvertragend
• Wordt aan paal gemonteerd

52.982 zilver

Viewmate toetsenbord-
muisplatform - optie 58

• Platform voor toetsenbord en
muis

• Wordt aan VESA-plaat
gemonteerd

• Ondersteunt een clean desk
policy

51.582 zilver

Viewmate 
toetsenbordhouder - 
optie 59

• Houder voor toetsenbord
• Wordt aan VESA-plaat

gemonteerd
• Ondersteunt een clean desk

policy

51.592 zilver

23www.dataflex-int.com



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.  



 Toolbars

Viewmate A4-houder - 
optie 19

• Ontworpen voor A4-documenten
• Vrij beweegbaar
• Wordt aan toolbar gemonteerd

52.190 wit

Viewmate mappenhouder 
- optie 18

• Biedt plaats aan maximaal
3 mappen

• Vrij beweegbaar
• Wordt aan toolbar gemonteerd

52.180 wit

Viewmate 
benodigdhedenhouder - 
optie 17

• Praktische opbergruimte
• Vrij beweegbaar
• Wordt aan toolbar gemonteerd

52.170 wit

Viewmate toolbar - 
bureau 11

• 3e niveau zorgt voor meer
bureauruimte

• Breedte toolbar 120 cm
• Geschikt voor max. 3 accessoires

52.112 zilver

Waarom in bulk kopen?

• Lagere productiekosten
• Meer bevestigingsopties
• Snellere installatie
• Minder verpakkingsmateriaal

Meer weten over kopen in bulk?
Neem gerust contact met ons op!

25www.dataflex-int.com



Werkstations
De ideale manier om het ruimtegebruik en de mobiliteit 
op kantoor te optimaliseren. 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. 



 Werkstations

Viewmate werkstation - 
wand 73

• Aan wand gemonteerd
werkstation

• Biedt plaats aan een monitor,
een toetsenbord/muis en een
computer

52.732 zilver

Viewmate werkstation - 
vloer 72

• Conferentietrolley
• Biedt plaats aan meerdere moni-

tors, camera en settopbox

52.722 zilver

Viewmate werkstation - 
vloer 71

• Presentatietrolley
• Biedt plaats aan een beeld-

scherm en laptop/tablet

52.712 zilver

Viewmate werkstation - 
vloer 70

• Mobiel werkstation
• Biedt plaats aan een monitor,

een toetsenbord/muis en een
computer

52.702 zilver

27www.dataflex-int.com



Computerhouders
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. De 
computerhouders hebben een groot verstelbereik, waardoor 
ze geschikt zijn voor computers van verschillende vormen 
en afmetingen. Tevens zijn alle Viewmate-computerhouders 
diefstalvertragend en zijn de afsluitbare veiligheidsmodellen 
volledig antidiefstal. 



 Computerhouders

Viewmate loper - optie 30

• Loper
• Voor afsluitbare

computerhouders

32.309 rood

Viewmate 
computerhouder - 
bureau 30

• Geschikt voor kleine en grote
computers

• Alleen geschikt voor verticale
plaatsing

• vergrendelbaar

32.302 zilver
32.303 zwart

Viewmate 
computerhouder - 
bureau 32

• Geschikt voor kleine en grote
computers

• Alleen geschikt voor verticale
plaatsing

• Inschuifbare bureaubevestiging

32.322 zilver
32.323 zwart

Viewmate 
computerhouder - 
bureau 31

• Geschikt voor kleine en grote
computers

• Alleen geschikt voor verticale
plaatsing

• Vaste bureaubladbevestiging

32.310 wit
32.312 zilver
32.313 zwart

Viewmate 
computerhouder - 
bureau 36

• Voor thin clients
• Ondersteunt horizontale of verti-

cale plaatsing
• Vaste bureaublad- of

wandbevestiging

32.362 zilver

29www.dataflex-int.com



Monitorarmen
Comfort en ruimte: twee zaken die deze prachtige Viewgo-
monitorarmen u in overvloed bieden. 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.



 Monitorarmen

Viewgo dual-
monitorhandgreep - 
optie 00

• Wordt aan dwarsstang
gemonteerd

• Vereenvoudigt het verstellen van
dubbele monitors

48.004 grijs

Viewgo monitorarm - 
bureau 13

• Statische hoogteverstelling
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met draaiknop
• Max. 4 kg per monitor

48.130 wit
48.132 zilver
48.133 zwart

Viewgo monitorarm - 
bureau 12

• Statische hoogteverstelling
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met draaiknop
• Max. 8 kg per monitor

48.120 wit
48.122 zilver
48.123 zwart
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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.



 Computerhouders

Viewgo computerhouder - 
vloer 20

• Geschikt voor kleine en grote
computers

• Ondersteunt plaatsing onder een
hoek en verticale plaatsing

• Mobiel

32.202 zilver
32.203 zwart

Viewgo computerhouder - 
bureau 18

• Geschikt voor kleine en grote
computers

• Ondersteunt horizontale of verti-
cale plaatsing

• Wordt onder bureaublad
gemonteerd

32.182 zilver
32.183 zwart

Viewgo thin-clienthouder 
- bureau 90

• Voor thin clients
• Vaste bureaublad- of

wandbevestiging
• Vergrendelbaar

48.903 zwart
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Addit

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.



Laptopstandaards 

Addit laptopstandaard - 
verstelbaar 38

• Inklapbaar
• Hoogteverstellingsbereik

151 - 211 mm
• Verhoogt een laptop tot op

oogniveau

51.388 zilver

Addit laptopstandaard - 
verstelbaar 45

• Hoogteverstellingsbereik
134 - 204 mm

• Verhoogt een laptop tot op
oogniveau

49.450 helder acryl

Addit Bento® 
ergonomische toolbox 90

• Persoonlijke opbergdoos
• Laptophouder, tablethouder en

in-line documenthouder in één

45.900 wit
45.903 zwart

Notebookverhogers

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.
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Addit monitorverhoger 55

• Vaste hoogte 110 mm
• Max. gewicht 15 kg

44.550 helder acryl

Addit monitorverhoger 90

• Vaste hoogte 100 mm
• Max. gewicht 30 kg

44.900 helder acryl

Addit Bento® 
ergonomische 
bureauset 22

• Het volledige Bento®-pakket
• Hoogte verstelbare monitorver-

hoger + ergonomische toolbox

45.220 wit
45.223 zwart

Addit Bento® 
monitorverhoger - 
verstelbaar 12

• 3 hoogte instellingen
• Max. gewicht 20 kg

45.120 wit
45.123 zwart

Addit Bento® 
monitorverhoger 11

• Vaste hoogte 110 mm
• Max. gewicht 20 kg

45.110 wit
45.113 zwart

Monitorverhogers

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.
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Monitorverhogers 

Addit monitorverhoger 66

• Opslag van de laptop onder
monitor

• Vaste hoogte 150 mm
• Max. gewicht 15 kg

44.660 helder acryl

Addit monitorverhoger - 
verstelbaar 57

• Inclusief documenthouder
• 5 hoogte-instellingen
• Max. gewicht 15 kg

49.570 helder acryl

Addit monitorverhoger - 
verstelbaar 55

• 5 hoogte-instellingen
• Max. gewicht 15 kg

49.550 helder acryl

Addit monitorverhoger 10

• Vaste hoogte 150 mm
• Max. gewicht 40 kg

44.100 helder acryl
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Addit ErgoDoc® 
documenthouder - 
verstelbaar 44

• Geschikt voor documenten tot
A3-formaat

• 6 hoogte- en hoekinstellingen
• Schuift over toetsenbord heen
• Vlakke rand voor gemakkelijk

schrijven

49.440 helder acryl

Addit ErgoDoc® 
documenthouder - 
verstelbaar 41

• Geschikt voor zowel A4- als
A3-documenten

• 6 hoogte- en hoekinstellingen
• Schuift over toetsenbord heen

49.410 helder acryl
49.411 mat acryl

Addit ErgoDoc® 
documenthouder - 
verstelbaar 40

• Geschikt voor zowel A4- als
A3-documenten

• 6 hoogte- en hoekinstellingen
• Gaat over toetsenbord heen

49.400 helder acryl
49.401 mat acryl

Addit ErgoDoc® 
documenthouder 41

• Geschikt voor zowel A4- als
A3-documenten

• Vaste hoogte
• Schuift over toetsenbord heen

44.410 helder acryl

Addit documenthouder - 
verstelbaar 40

• Geschikt voor zowel A4- als
A3-documenten

• Hoogte-, diepte- en
hoekverstelling

• Inclusief magnetische
boekenlegger

97.402 zilver

Documenthouders

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.
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Monitorstandaarden 

Addit 
monitorstandaard 50

• Monitorstandaard
• Hoogteverstelling met draaiknop
• Max. gewicht 15 kg

52.500 wit
52.502 zilver
52.503 zwart

Monitorstandaarden

Een eenvoudige en betaalbare
manier om meer uit uw monitor
te halen. Vervang uw korte
fabrieksstandaard door een
exemplaar dat u kunt instellen
aan de hand van de behoeften
van iedereen op uw kantoor,
van de kleinste tot de grootste
medewerker.

Addit voetensteun - 
verstelbaar 51

• Hoogteverstellingsbereik
79 - 111 mm

• 4 hoogte- en hoekinstellingen
• Antislip-oppervlak biedt grip

96.513 zwart

Addit toetsenbord-
muislade 22

• Vaste hoogte
• Inschuifbare bureaubevestiging
• Voor toetsenbord en muis

97.223 zwart

Houdingssteunen

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.
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Addit 
beamerbevestiging 58

• Draait, kantelt en zwenkt
• Hoogteverstellingsbereik van

670 mm
• Max. gewicht 15 kg

52.582 zilver

Addit beeldschermbeves-
tiging 36

• Voor grote beeldschermen
• Max. VESA-maat 800 x 600 mm
• Max. gewicht 90 kg

54.362 zilver

Addit beeldschermbeves-
tiging 35

• Voor middelgrote beeldschermen
• Max. VESA-maat 600 x 400 mm
• Max. gewicht 78 kg

54.352 zilver

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.

Viewmaster quick-
releasebevestiging - 
optie 093

• Geschikt voor elke monitorarm
die compatibel is met VESA MIS-D
75 x 75/100 x 100 mm

• Zorgt voor snelle en gemakkelijke
(de)montage van monitors

• Rotatiebegrenzing van de
monitor mogelijk

51.093 zwart
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Hardwarebeveiliging 

Addit hygiënescherm - 
monitor 32

• Hygiënescherm (1600 x 677 mm
totale oppervlakte)

• Monteerbaar op VESA-bevestiging
• Biedt extra bescherming op de

werkplek
• Geschikt voor dubbele

monitoropstellingen

44.320 helder acryl 

Addit hygiënescherm – 
monitor 31

• Hygiënescherm (1017 x 677 mm)
• Monteerbaar op VESA-bevestiging
• Biedt extra bescherming op de

werkplek

44.310 helder acryl 

Addit laptop 
beveiligingslade 62

• Lade voor laptops en tablets
• vergrendelbaar
• Kabelmanagement via achter-

zijde lade

20.622 zilver

Hardwarebeveiliging

Addit-hardwarebeveiliging
beschermt uw kostbare hardware
en vermindert de kans op
diefstal. Bovendien vergoeden
veel verzekeringsmaatschappijen
diefstalschade alleen als de
gestolen apparatuur voldoende
was beveiligd.
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Addit kabelbeschermer 
60 cm - recht 40

• Aluminium kabelgeleiding en
-bescherming

• Geschikt voor 10 kabels met een
dikte van 7 mm

• Eenvoudige toegang via de
bovenzijde

• Lengte: 600 mm

31.402 zilver

Addit kabelgeleider zit-
sta 130 cm – bureau 47

• 100% gerecycleerd polypropyleen
• Lengte: 1340 mm, geschikt voor

bureaus tot 1300 mm
• Aan te passen door elementen

toe te voegen/ te verwijderen
• Geschikt voor18 kabels tot 7 mm

dik

34.470 wit (RAL9016)
34.472 grijs (RAL9006)
34.473 zwart (RAL9005)

Addit kabelgeleider zit-
sta 130 cm set – bureau 46

• Inclusief magneethouder
• 100% gerecycleerd PP

(Polypropyleen)
• Lengte: 1340 mm, geschikt voor

bureaus tot 1300 mm
• Geschikt voor 18 kabels tot 7 mm

dik

34.460 wit (RAL9016)
34.462 grijs (RAL9006)
34.463 zwart (RAL9005)

Addit kabelgeleider 82 cm 
– bureau 45

• 100% gerecycleerd polypropyleen
• Lengte: 825 mm, geschikt voor

bureaus tot 820 mm
• Aan te passen door elementen

toe te voegen/ te verwijderen
• Geschikt voor 18 kabels tot 7 mm

dik

34.450 wit (RAL9016)
34.452 grijs (RAL9006)
34.453 zwart (RAL9005) 

Kabelmanagement

Losse kabels: ze zijn lelijk, leiden 
af en vormen een gevaar. 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.

Addit kabelgeleider – 
magneetbevestiging 48

• 100% gerecycleerd polypropyleen
• Probleemloze montageset voor

Addit-kabelgeleiding
• Verbetert de geleiding van de

kabelworm
• Klikt op elk metalen element op

elke hoogte

34.480 wit (RAL9016)
34.482 grijs (RAL9006)
34.483 zwart (RAL9005)
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Kabelmanagement 

Addit kabelbeschermer - 
T-verbinding 46

• Aluminium kabelgeleiding en
-bescherming

• Geschikt voor 10 kabels met een
dikte van 7 mm

• Eenvoudige toegang via de
bovenzijde

• T-verbinding

31.462 zilver

Addit kabelbeschermer 
118 cm - recht 45

• Aluminium kabelgeleiding en
-bescherming

• Geschikt voor 10 kabels met een
dikte van 7 mm

• Eenvoudige toegang via de
bovenzijde

• Lengte: 1180 mm

31.452 zilver

Addit kabelbeschermer 
180 cm - recht 43

• Aluminium kabelgeleiding en
-bescherming

• Geschikt voor 10 kabels met een
dikte van 7 mm

• Eenvoudige toegang via de
bovenzijde

• Lengte: 1800 mm

31.432 zilver

Addit kabelbeschermer 
150 cm - recht 42

• Aluminium kabelgeleiding en
-bescherming

• Geschikt voor 10 kabels met een
dikte van 7 mm

• Eenvoudige toegang via de
bovenzijde

• Lengte: 1500 mm

31.422 zilver  €177,00

Addit kabelbeschermer 
90 cm - recht 41

• Aluminium kabelgeleiding en
-bescherming

• Geschikt voor 10 kabels met een
dikte van 7 mm

• Eenvoudige toegang via de
bovenzijde

• Lengte: 900 mm

31.412 zilver

Addit kabelbeschermer - 
kruisverbinding 47

• Aluminium kabelgeleiding en
-bescherming

• Geschikt voor 10 kabels met een
dikte van 7 mm

• Eenvoudige toegang via de
bovenzijde

• Kruisverbinding

31.472 zilver
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Addit kabelbeschermer - 
koppelstuk 49

• Koppelstuk voor kabelbeschermer
• Inbussleutel meegeleverd
• Eenvoudige montage

31.492 zilver

Addit kabelrups 
ø25 mm/3 m & 
handgereedschap 78
• Bundelt en beschermt kabels
• Snel en eenvoudig, handgereed-

schap meegeleverd
• Geschikt voor 6 kabels met dikte

7 mm

33.781 wit
33.782 zilver
33.783 zwart

Addit kabelrups 
ø15 mm/3 m & 
handgereedschap 73
• Bundelt en beschermt kabels
• Snel en eenvoudig, handgereed-

schap meegeleverd
• Geschikt voor 3 kabels met dikte

7 mm

33.731 wit
33.732 zilver
33.733 zwart

Addit kabelafdekking 
300 cm - straight 30

• Kunststof kabelgeleiding en
-bescherming

• Geschikt voor 6 kabels met dikte
7 mm

• Invoer aan onderzijde

31.300 grijs
31.303 zwart

Addit kabelafdekking 
150 cm - recht 15

• Kunststof kabelgeleiding en
-bescherming

• Geschikt voor 6 kabels met dikte
7 mm

• Invoer aan onderzijde

31.150 grijs
31.153 zwart

Addit kabelbeschermer - 
hoekverbinding 48

• Aluminium kabelgeleiding en
-bescherming

• Geschikt voor 10 kabels met een
dikte van 7 mm

• Eenvoudige toegang via de
bovenzijde

• Hoekstuk van 90°

31.482 zilver

44 Addit collectie



Kabelmanagement 

Addit kabelrups ø25 mm - 
handgereedschap 86

• Handgereedschap voor
kabelgeleiding

• Geschikt voor ø25 mm
kabelrupsen

33.860 oranje

Addit kabelrups ø15 mm - 
handgereedschap 82

• Handgereedschap voor
kabelgeleiding

• Geschikt voor ø15 mm
kabelrupsen

33.820 oranje

Addit kabelrups 
ø25 mm/20 m 76

• Bundelt en beschermt kabels
• Snel en eenvoudig, handgereed-

schap niet meegeleverd
• Geschikt voor 6 kabels met dikte

7 mm

33.761 wit
33.762 zilver
33.763 zwart

Addit kabelrups 
ø15 mm/25 m 71

• Bundelt en beschermt kabels
• Snel en eenvoudig, handgereed-

schap niet meegeleverd
• Geschikt voor 3 kabels met dikte

7 mm

33.711 wit
33.712 zilver
33.713 zwart

Addit kabelrups 
ø15/25 mm - 
bevestigingsklemmen 90

• Bevestigingsklemmen voor alle
kabelrupsen

• Vastschroeven of -plakken

33.902 zilver
33.903 zwart

Addit kabelspiraal 25

• Bundelt en beschermt kabels
• Wordt om kabels heen gewikkeld
• Geschikt voor 5 kabels met dikte

7 mm

33.250 wit
33.252 zilver
33.253 zwart
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Addit kabellussen 00

• Bundelt kabels
• Eenvoudige klittenbandsluiting
• Geschikt voor 64 kabels met dikte

7 mm

33.000 wit
33.001 grijs
33.003 zwart

Addit kabelgolf 30

• Horizontale kabelgeleiding
• Geschikt voor 10 kabels met dikte

7 mm
• Wordt onder bureaublad

gemonteerd

34.300 wit
34.302 zilver
34.303 zwart
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Onze producten

Onze producten

Dfx nr. Kleur
20.622  zilver 
31.150  grijs 
31.153  zwart 
31.300  grijs 
31.303  zwart 
31.402  zilver 
31.412  zilver 
31.422  zilver 
31.432  zilver 
31.452  zilver 
31.462  zilver 
31.472  zilver 
31.482  zilver 
31.492  zilver 
32.182  zilver 
32.183  zwart 
32.202  zilver 
32.203  zwart 
32.302  zilver 
32.303  zwart 
32.309  rood 
32.310  wit 
32.312  zilver 
32.313  zwart 
32.322  zilver 
32.323  zwart 
32.362  zilver 
33.000  wit 
33.001  grijs 
33.003  zwart 
33.250  wit 
33.252  zilver 
33.253  zwart 
33.711  wit 
33.712  zilver 
33.713  zwart 
33.731  wit 
33.732  zilver 
33.733  zwart 
33.761  wit 
33.762  zilver 
33.763  zwart 
33.781  wit 
33.782  zilver 
33.783  zwart 
33.820  oranje 
33.860  oranje 
33.902  zilver 
33.903  zwart 
34.300  wit 
34.302  zilver 
34.303  zwart 
34.450  wit 
34.452  grijs 
34.453  zwart 
34.460  wit 
34.462  grijs 
34.463  zwart 
34.470  wit 
34.472  grijs 
34.473  zwart 
34.480  wit 
34.482  grijs 
34.483  zwart 
35.100  wit 
35.103  zwart 
35.200  wit 

Dfx nr. Kleur
35.203  zwart 
44.100  helder acryl 
44.310  helder acryl 
44.320  helder acryl 
44.410  helder acryl 
44.550  helder acryl 
44.660  helder acryl 
44.900  helder acryl 
45.110  wit 
45.113  zwart 
45.120  wit 
45.123  zwart 
45.220  wit 
45.223  zwart 
45.900  wit 
45.903  zwart 
48.004  grijs 
48.120  wit 
48.122  zilver 
48.123  zwart 
48.130  wit 
48.132  zilver 
48.133  zwart 
48.903  zwart 
49.400  helder acryl 
49.401  mat acryl 
49.410  helder acryl 
49.411  mat acryl 
49.440  helder acryl 
49.450  helder acryl 
49.550  helder acryl 
49.570  helder acryl 
51.093  zwart
51.388  zilver 
51.582  zilver 
51.592  zilver 
52.032  zilver 
52.042  zilver 
52.052  zilver 
52.112  zilver 
52.132  zilver 
52.142  zilver 
52.152  zilver 
52.170  wit 
52.180  wit 
52.190  wit 
52.422  zilver 
52.432  zilver 
52.500  wit 
52.502  zilver 
52.503  zwart 
52.562  zilver 
52.572  zilver 
52.582  zilver 
52.602  zilver 
52.603  zwart 
52.622  zilver 
52.632  zilver 
52.642  zilver 
52.643  zwart 
52.652  zilver 
52.662  zilver 
52.672  zilver 
52.682  zilver 
52.702  zilver 
52.712  zilver 
52.722  zilver 



Dfx nr. Kleur
52.732  zilver 
52.832  zilver 
52.852  zilver 
52.862  zilver 
52.912  zilver 
52.962  zilver 
52.972  zilver 
52.982  zilver 
52.990  wit 
52.993  zwart
54.352  zilver 
54.362  zilver 
58.010  wit 
58.020  wit 
58.040  wit 
58.043  zwart 
58.050  wit 
58.053  zwart 
58.100  wit 
58.102  zilver 
58.103  zwart 
58.120  wit 
58.122  zilver 
58.123  zwart 
58.140  wit 
58.142  zilver 
58.143  zwart 
58.202  zilver 
58.222  zilver 
58.312  zilver 
58.402  zilver 
58.422  zilver 
58.512  zilver 
58.600  wit 
58.602  zilver 
58.603  zwart 
58.620  wit 
58.622  zilver 
58.623  zwart 
58.650  wit 
58.652  zilver 
58.653  zwart 
58.702  zilver 
58.712  zilver 
58.750  wit 
58.760  wit 
58.770  wit 
65.110  wit 
65.113  zwart 
65.210  wit 
65.213  zwart 
65.810  wit 
65.813  zwart 
65.820  wit 
65.823  zwart 
65.910  wit 
65.913  zwart 
65.920  wit 
65.923  zwart 
65.930  wit 
65.933  zwart 
65.940  wit 
65.943  zwart 
96.513  zwart 
97.223  zwart 
97.402  zilver 



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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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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51Over ons

Iets bijzonders  
nodig?

Zo kunnen we uw bedrijfskleuren toevoegen aan uw product of het product 
aanpassen aan uw montagewensen. We kunnen zelfs vanaf nul beginnen met 
een geheel nieuw ontwerp.

De afgelopen decennia hebben we letterlijk duizenden verschillende OEM- en 
ODM-specials ontworpen. Of we nu een bestaand product voor u aanpassen 
of een nieuw product met u ontwikkelen, al onze ontwerpers delen onze 
coöperatieve aanpak. Allemaal werken ze met u samen aan een oplossing 
die niet alleen uw specificaties vervult, maar hopelijk zelfs uw verwachtingen 
overtreft.

Wij ontwikkelen op maat gemaakte 
oplossingen zodat uw unieke wensen 
werkelijkheid worden. 



Wij zijn 
internationaal

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

Dataflex UK Ltd
Verenigd Koninkrijk & Ierland 
T +44 20 3875 7734
info@dataflex-uk.co.uk

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

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

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

Dataflex Italia Srl 
Italië
T +39 346 2233225 
info@dataflexitalia.com
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http://www.deprojectinrichter.com



