
viewprime 

• Dynamische hoogteverstelling van 355 mm
• Onafhankelijke diepteverstelling van 516 mm
• Ondersteunt portret- en landschapsmodus (±90º 

VESA-rotatie)
• Ingebouwde gasveer
• Spanningsindicator voor een snelle en nauwkeurige 

installatie
• Geïntegreerd kabelmanagement
• Inclusief quick-releasebevestiging

• Compatibel met VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm
• Monitor: neigen +90°/-50°, zwenken ±90º, rotaten ±90º
• Arm: zwenken 360°, blokkade kan worden 

ingesteld op 180º
• Draagvermogen van 1,5 - 9 kg
• Maximale monitorgrootte: hoogte 1034 mm
• Bureaubevestiging niet inbegrepen, diverse opties 

beschikbaar: 65.810, 65.910, 65.930

Perfect geschikt voor hot-desking, zeer gebruiksvriendelijk. De hoogwaardige gasveer 
maakt een dynamische hoogteverstelling mogelijk door een licht handgebaar, terwijl de 
zorgvuldig ontworpen draaipunten ervoor zorgen dat de beeldschermdiepte soepel kan 
worden ingesteld. Het ruime diepte-instellingsbereik maakt deze arm geschikt voor zowel 
diepe als ondiepe bureaus. Een volwaardige monitorarm met een bekroond ontwerp.

Viewprime plus monitorarm - 
bureau 110

65.110

Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
viewprime



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")

www.dataflex-int.com

viewprime  

355 mm (14,0") +90°/-50° 180° +90°/-90° 1034 mm (40,7") 75 x 75/100 x 100 1,5 - 9 kg 
(3,3 - 19,8 lb)

805410651107
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Viewprime plus monitorarm - bureau 110  2021/03/25

3,1 kg

488 x 318x 125 mm 1 pcs

wit



viewprime 

• Dynamische hoogteverstelling van 355 mm
• Onafhankelijke diepteverstelling van 516 mm
• Ondersteunt portret- en landschapsmodus (±90º 

VESA-rotatie)
• Ingebouwde gasveer
• Spanningsindicator voor een snelle en nauwkeurige 

installatie
• Geïntegreerd kabelmanagement
• Inclusief quick-releasebevestiging

• Compatibel met VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm
• Monitor: neigen +90°/-50°, zwenken ±90º, rotaten ±90º
• Arm: zwenken 360°, blokkade kan worden 

ingesteld op 180º
• Draagvermogen van 1,5 - 9 kg
• Maximale monitorgrootte: hoogte 1034 mm
• Bureaubevestiging niet inbegrepen, diverse opties 

beschikbaar: 65.813, 65.913, 65.933

Perfect geschikt voor hot-desking, zeer gebruiksvriendelijk. De hoogwaardige gasveer 
maakt een dynamische hoogteverstelling mogelijk door een licht handgebaar, terwijl de 
zorgvuldig ontworpen draaipunten ervoor zorgen dat de beeldschermdiepte soepel kan 
worden ingesteld. Het ruime diepte-instellingsbereik maakt deze arm geschikt voor zowel 
diepe als ondiepe bureaus. Een volwaardige monitorarm met een bekroond ontwerp.

Viewprime plus monitorarm - 
bureau 113

65.113



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")

www.dataflex-int.com

viewprime  

355 mm (14,0") +90°/-50° 180° +90°/-90° 1034 mm (40,7") 75 x 75/100 x 100 1,5 - 9 kg 
(3,3 - 19,8 lb)

805410651138
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Viewprime plus monitorarm - bureau 113  2021/03/25

3,1 kg

488 x 318x 125 mm 1 pcs

zwart



viewprime 

• Dynamische hoogteverstelling van 355 mm
• Onafhankelijke diepteverstelling van 357 mm
• Unieke monitor-sliders met 240 mm horizontale

verstelbaarheid
• Ondersteunt portret- en landschapsmodus (±90º

VESA-rotatie)
• Ingebouwde gasveer
• Spanningsindicator voor een snelle en nauwkeurige

installatie
• Geïntegreerd kabelmanagement

• Inclusief quick-releasebevestiging
• Compatibel met VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm
• Monitor: neigen ±50°, zwenken ±90º, roteren ±90º
• Arm: zwenken 360°, blokkade kan worden

ingesteld op 180º
• Draagvermogen van 1,5 - 8,5 kg per monitor
• Maximale monitorgrootte: breedte 812 mm -

hoogte 1034 mm
• Bureaubevestiging niet inbegrepen, diverse opties

beschikbaar: 65.820, 65.920, 65.940

Minimale footprint, maximale inzetbaarheid. Met de unieke monitor-sliders kunnen 
gebruikers de twee monitoren afzonderlijk en intuïtief bewegen. Daarnaast kunnen de 
monitoren helemaal naar achteren worden verplaatst en toch exact worden uitgelijnd. De 
hoogwaardige gasveren maken een dynamische hoogteverstelling mogelijk door een licht 
handgebaar, terwijl de zorgvuldig ontworpen draaipunten ervoor zorgen dat de beeld-
schermdieptes soepel kunnen worden ingesteld. Een volwaardige monitorarm met een 
bekroond ontwerp.

Viewprime plus monitorarm - 
bureau 210

65.210



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")

www.dataflex-int.com

viewprime  

355 mm (14,0") +50°/-50° 180° +90°/-90° 1034 mm (40,7") 75 x 75/100 x 100 2x 1,5 - 8,5 kg 
(3,3 - 18,7 lb)

805410652104
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805410652104

Viewprime plus monitorarm - bureau 210 2021/03/25

5,3 kg

687 x 467 x 94 mm 1 pcs

wit



viewprime 

• Dynamische hoogteverstelling van 355 mm
• Onafhankelijke diepteverstelling van 357 mm
• Unieke monitor-sliders met 240 mm horizontale

verstelbaarheid
• Ondersteunt portret- en landschapsmodus (±90º

VESA-rotatie)
• Ingebouwde gasveer
• Spanningsindicator voor een snelle en nauwkeurige

installatie
• Geïntegreerd kabelmanagement

• Inclusief quick-releasebevestiging
• Compatibel met VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm
• Monitor: neigen ±50°, zwenken ±90º, roteren ±90º
• Arm: zwenken 360°, blokkade kan worden

ingesteld op 180º
• Draagvermogen van 1,5 - 8,5 kg per monitor
• Maximale monitorgrootte: breedte 812 mm -

hoogte 1034 mm
• Bureaubevestiging niet inbegrepen, diverse opties

beschikbaar: 65.823, 65.923, 65.943

Minimale footprint, maximale inzetbaarheid. Met de unieke monitor-sliders kunnen 
gebruikers de twee monitoren afzonderlijk en intuïtief bewegen. Daarnaast kunnen de 
monitoren helemaal naar achteren worden verplaatst en toch exact worden uitgelijnd. De 
hoogwaardige gasveren maken een dynamische hoogteverstelling mogelijk door een licht 
handgebaar, terwijl de zorgvuldig ontworpen draaipunten ervoor zorgen dat de beeld-
schermdieptes soepel kunnen worden ingesteld. Een volwaardige monitorarm met een 
bekroond ontwerp.

Viewprime plus monitorarm - 
bureau 213

65.213



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")

www.dataflex-int.com

viewprime  

355 mm (14,0") +50°/-50° 180° +90°/-90° 1034 mm (40,7") 75 x 75/100 x 100 2x 1,5 - 8,5 kg 
(3,3 - 18,7 lb)

805410652135
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Viewprime plus monitorarm - bureau 213 2021/03/25

5,3 kg

687 x 467 x 94 mm 1 pcs

zwart



viewprime 

• Geschikt voor bureaubladen met een dikte van 
5 tot 49 mm

• Diameter van de bout: M10

• Geschikt voor gaten met een diameter van
min. Ø 10 mm - max. Ø 80 mm

• Bevestigingsmogelijkheid voor de dubbele Viewprime 
plus monitorarm 65.210

De bureaudoorvoerbevestiging is de stevigste manier om de dubbele Viewprime plus 
monitorarm (65.210) aan uw bureau te bevestigen. Bij de meeste bureaus is ook een 
montage op de kabeluitsparingen mogelijk.

Viewprime bureaudoorvoer - 
bevestiging 820

65.820



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")

www.dataflex-int.com

viewprime  

805410658205
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65.820

805410658205

Viewprime bureaudoorvoer - bevestiging 820 2021/03/25

1,284 kg

160 x 140 x 60 mm 1 pcs

wit



viewprime 

• Geschikt voor bureaubladen met een dikte van 
12 tot 50 mm

• Bevestigingsmogelijkheid voor de dubbele Viewprime 
plus monitorarm 65.210

Onze standaard bureauklem is geschikt voor de meeste bureaus om de dubbele Viewprime 
plus monitorarm (65.210) aan te bevestigen. Vooral als uw bureau geen kabeluitsparingen 
heeft en een M10-boutgat geen optie is, adviseren wij deze bevestigingswijze.

Viewprime bureauklem -  
bevestiging 920

65.920



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")

www.dataflex-int.com

viewprime  

805410659202
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Viewprime bureauklem - bevestiging 920  2021/03/25

1,662 kg

185 x 110 x 110 mm 1 pcs

wit



viewprime 

• Geschikt voor bureaubladen met een dikte van 
18 tot 25 mm

• Neemt maximaal 25 mm vrije ruimte onder het 
bureaublad in beslag

• Bevestigingsmogelijkheid voor de enkele Viewprime 
plus monitorarm 65.110

Deze bureauklem is bij uitstek geschikt voor bureaus met eronder liggende kabelgoten of 
-kanalen, verschuifbare bureaubladen en andere professionele kantoormeubelsystemen. 
Deze bevestigingsmogelijkheid voor de enkele Viewprime plus monitorarm (65.110) vereist 
zeer weinig ruimte onder het bureau.

Viewprime bureauklem S -    
bevestiging 930

65.930



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")

www.dataflex-int.com

viewprime  

805410659301
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65.930

805410659301

Viewprime bureauklem S -    bevestiging 930 2021/03/25

1,662 kg

185 x 110 x 110 mm 1 pcs

wit



viewprime 

• Geschikt voor bureaubladen met een dikte van 
18 tot 25 mm

• Neemt maximaal 25 mm vrije ruimte onder het 
bureaublad in beslag

• Bevestigingsmogelijkheid voor de dubbele Viewprime 
plus monitorarm 65.210

Deze bureauklem is bij uitstek geschikt voor bureaus met eronder liggende kabelgoten of 
-kanalen, verschuifbare bureaubladen en andere professionele kantoormeubelsystemen. 
Deze bevestigingsmogelijkheid voor de dubbele Viewprime plus monitorarm (65.210) 
vereist zeer weinig ruimte onder het bureau.

Viewprime bureauklem S -  
bevestiging 940

65.940



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")

www.dataflex-int.com

viewprime  

805410659400
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Viewprime bureauklem S - bevestiging 940 2021/03/25

2,35 kg

243x 155 x 175 mm 1 pcs

wit


