
addit 

• Geschikt voor monitors tot 20 kg
• Gemaakt van stevig staal met een duurzame, matte 

poedercoating
• Werkt geweldig in combinatie met de Addit Bento® 

ergonomische toolbox
• Vaste hoogte
• Afmetingen (b x d x h): 382 x 260 x 110 mm

De schoonheid van een simpel, maar effectief ontwerp: 
de Addit Bento® monitorverhoger helpt uw houding te 
verbeteren doordat uw monitor op ooghoogte komt te 
staan. De rubberen pootjes zorgen ervoor dat uw monitor 
volledig stabiel staat en uw bureau krasvrij blijft. Vorm-
gegeven door Robert Bronwasser.

Addit Bento® monitorverhoger 
110

45.110



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit Bento® monitorverhoger 110  2017/10/16

3,3 kg

404 x 284 x 112 mm 1 pcs

wit



addit 

• Geschikt voor monitors tot 20 kg
• Gemaakt van stevig staal met een duurzame, matte 

poedercoating
• Werkt geweldig in combinatie met de Addit Bento® 

ergonomische toolbox
• Vaste hoogte
• Afmetingen (b x d x h): 382 x 260 x 110 mm

De schoonheid van een simpel, maar effectief ontwerp: 
de Addit Bento® monitorverhoger helpt uw houding te 
verbeteren doordat uw monitor op ooghoogte komt te 
staan. De rubberen pootjes zorgen ervoor dat uw monitor 
volledig stabiel staat en uw bureau krasvrij blijft. Vorm-
gegeven door Robert Bronwasser.

Addit Bento® monitorverhoger 
113

45.113



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

www.dataflex-int.com
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20 kg
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Addit Bento® monitorverhoger 113  2017/10/16

3,3 kg

404 x 284 x 112 mm 1 pcs

zwart



addit 

• Geschikt voor monitors tot 20 kg
• Gemaakt van stevig staal met een duurzame, matte 

poedercoating
• Werkt geweldig in combinatie met de Addit Bento® 

ergonomische toolbox
• Heeft 3 hoogte instellingen: 110, 135 en 160 mm 
• Afmetingen (b x d x h): 381 x 260 x 110 - 160 mm

De schoonheid van een simpel, maar effectief ontwerp: 
deze in hoogte verstelbare Addit Bento® monitorverho-
ger helpt uw houding te verbeteren doordat uw monitor 
op ooghoogte komt te staan. De rubberen pootjes zorgen 
ervoor dat uw monitor volledig stabiel staat en uw 
bureau krasvrij blijft. Vormgegeven door Robert 
Bronwasser.

Addit Bento® monitorverhoger 
- verstelbaar 120

45.120



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit Bento® monitorverhoger - verstelbaar 120  2017/10/16

5,5 kg

404 x 284 x 112 mm 1 pcs

wit



addit 

• Geschikt voor monitors tot 20 kg
• Gemaakt van stevig staal met een duurzame, matte 

poedercoating
• Werkt geweldig in combinatie met de Addit Bento® 

ergonomische toolbox
• Heeft 3 hoogte instellingen: 110, 135 en 160 mm 
• Afmetingen (b x d x h): 381 x 260 x 110 - 160 mm

De schoonheid van een simpel, maar effectief ontwerp: 
deze in hoogte verstelbare Addit Bento® monitorverho-
ger helpt uw houding te verbeteren doordat uw monitor 
op ooghoogte komt te staan. De rubberen pootjes zorgen 
ervoor dat uw monitor volledig stabiel staat en uw 
bureau krasvrij blijft. Vormgegeven door Robert 
Bronwasser.

Addit Bento® monitorverhoger 
- verstelbaar 123

45.123



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit Bento® monitorverhoger - verstelbaar 123  2017/10/16

5,5 kg

404 x 284 x 112 mm 1 pcs

zwart



addit 

• Geschikt voor monitors tot 15 kg
• 5 mm dik helder acryl
• Bespaart bureauruimte
• In hoogte verstelbaar van 70 - 130 mm in 4 stappen 

van 15 mm 
• Afmetingen (b x d x h): 320 x 256 x 70 - 130 mm

Doordat deze verhoger in vijf kleine stappen in hoogte 
verstelbaar is, is hij geschikt voor vrijwel iedereen. De 
verhoger helpt om RSI of CANS te voorkomen en heeft 
een maximale draagkracht van 15 kg. Combineer de 
verhoger met een inline documenthouder voor maximale 
effectiviteit.

Addit monitorverhoger 
- verstelbaar 550

49.550



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

60 mm (2,3") 15 kg
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Addit monitorverhoger - verstelbaar 550  2016/11/22

1,45 kg

375 x 295 x 115 mm 1 pcs

helder acryl


