
Viewlite collectie

Ontworpen voor de veranderingen van morgen
Past naadloos in elke kantooromgeving.
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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

‘De Viewlite-collectie is heel goed 
doordacht en bevalt vanaf het eerste 
moment. Buitengewoon fijn dat deze 
collectie op verschillende manieren kan 
worden gebruikt in combinatie met de 
verschillende accessoires.‘
Sedus, Frankrijk

Deze brochure is gemaakt van 
FSC-gecertificeerd papier.
www.fsc.org
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Achter het elegante, 
minimalistische design schuilt 
een geavanceerd ontwerp 
dat superieure ergonomie 
combineert met kracht, 
duurzaamheid, aandacht 
voor detail en uitstekende 
milieukenmerken. 

Monitor
armen
_
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.

Bekijk onze hele collectie op www.dataflexint.com

58.622
Viewlite plus monitorarm  
bureau 622

• Dynamische hoogteverstelling
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met 

eenrichtingslager
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Docking 
stations 
_
Maak uw werkplek geschikt voor de wereld van vandaag, 

waarin mobiele bereikbaarheid, hot-desking, flexibele 

werkplekken en thuiswerken steeds meer de norm 

worden. Met onze docking stations sluit u iedere laptop, 

ongeacht het merk, in een handomdraai aan op externe 

schermen en het datanetwerk. En terwijl u werkt, laadt 

uw laptop op. Een eenvoudige, maar onmisbare innovatie. 

Stoeien met kabels om vervolgens tot de ontdekking te 

komen dat u uw lader heeft thuisgelaten of niet de juiste 

adapter bij u heeft om uw laptop op een extern scherm 

aan te sluiten... Met onze docking stations behoren dit 

soort ergernissen tot het verleden. Eenvoudige plug & 

play. Alle verbindingen voor de hardware van vandaag én 

morgen handig binnen handbereik op uw bureau.

Bekijk onze hele collectie op www.dataflexint.com

Dit ultrageavanceerde 
plug & play docking station 
maakt mobiel werken 
ongekend eenvoudig.

58.802
Viewlite link USBC docking  
station  optie 802

• USB-C voor stroom, A/V en data
• Compatibel met Thunderbolt 3
• Op iedere Viewlite-basis of -paal  

te bevestigen

58.813
Viewlite link USBC docking 
station  bureau 813

• USB-C voor stroom, A/V en data
• Compatibel met Thunderbolt 3
• Rust stevig op uw desktop
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Een mix van gebruiks-
vriendelijkheid, ge-
weldig design en uit-
stekende ergonomie. 
Met geïntegreerd 
kabel management 
en vervaardigd 
uit hetzelfde 40% 
 gerecyclede alumini-
um dat we in al onze 
 Viewlite-producten 
gebruiken.

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.

Bekijk onze hele collectie op www.dataflexint.com

58.702
Viewlite toolbar  bureau 702

• 3e niveau zorgt voor meer 
bureauruimte

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

58.402
Viewlite monitorarm   
rail 402

• Vaste hoogte
• Zonder diepteverstelling

58.050
Viewlite universele tablethouder  
optie 050

• Verstelbare maat
• Geschikt voor Viewlite quick-

releasebevestiging

58.512
Viewlite plus monitorarm  rail 512

• Dynamische hoogteverstelling
• Afhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met 

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

Computer
houders
_
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.

Bekijk onze hele collectie op www.dataflexint.com

35.200
Viewlite computerhouder  bureau 200

• Geschikt voor grote computers
• Ondersteunt horizontale of verticale 

plaatsing
• Wordt onder bureaublad gemonteerd


