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BUREAULESSENAARS & DOCUMENTHOUDERS

IOE FLEXX

Gegevens invoeren op de pc en 
documenten en boeken lezen. IOE 
FLEXX is uitgebreid verstelbaar. Dat 
gaat makkelijk en zonder problemen 
– zonder schroeven – en gewoon 
tijdens het werk. U voorkomt dat u uw  
bovenlichaam onnodig moet buigen of 
draaien, en u spaart uw nekwervelko-
lom, nekspieren en ogen. 
De IOE FLEXX is veelzijdig verstelbaar. 
Een bureaumeubel dat u niet meer wilt 
missen.

BUREAULESSENAARS & DOCUMENTHOUDERS

Met IOE-bureaulessenaars lukt het veel mensen om de belasting op de werk-
plek aanzienlijk te verminderen. Het helpt alleen al om de positie van papier, 
monitor en toetsenbord opnieuw te organiseren. Inspireer uw artsen en 
therapeuten. Deze producten zijn heel zinvol en nog veel te onbekend. Juist in 
medische deelgebieden die zich dagelijks bezighouden met de gevolgen van een 
verkeerde houding op de werkplek. 

Er is niets goed, tenzij je het doet! 

Meer informatie: www.ergotrading.eu

KÖRPERZENTRIERT ARBEITEN®
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1.  IOEFXC IOE FLEXX CLEAR
• Werkblad acrylglas clear 
• Hoek 5-voudig verstelbaar 
• Afmetingen: B 52 x D 30 x H 6,5 cm  

 IOEFXF IOE FLEXX FROST
• Werkblad acrylglas frost
• Hoek 5-voudig verstelbaar 
• Afmetingen: B 52 x D 30 x H 6,5 cm

 IOEFXP IOE FLEXX PLUS
• Werkblad acryl clear
• Hoek 5-voudig verstelbaar
• Afmetingen: B 57 x D 30 x H 6,5 cm

Elegant, transparant en zonder schroeven 
verstelbaar. Een echte vriend op het 
bureau. Trek hem over het toetsenbord 
heen en u heeft meteen een lessenaar 
waarmee u rechtop kunt schrijven en 
lezen. 
Een basisproduct voor ergonomisch 
werken op kantoor.

2.  IOEMG IOE MAGG
• Werkblad uittrekbaar 
• Acrylglas frosted
• Hoek 4-voudig verstelbaar
• Afmetingen: B 53,2 x D 38,5 x H 7,6 cm

3.  IOEDC IOE DOCC
• Acrylglas clear 
• Hoek 4-voudig verstelbaar 
• Afmetingen: B 49,2 x D 31,1 x H 7,9 cm 

TEST HET NU!

GOED OM 
TE WETEN

80% van de mensen met 
rugklachten voelt die 
als eerste rond de 
schouders en de nek. 
Meestal wordt werk aan 
een scherm hiervoor 
verantwoordelijk 
gehouden. 
Dat is precies wat 
ons bureauprogramma 
“Körperzentriert 
Arbeiten®” als 
uitgangspunt neemt. 
U gaat er meteen beter 
van zitten. Beloofd!



Met onze testproducten kunt u de kwaliteit en de werking van onze 
ergonomische producten uittesten en uw werkdag opnieuw vormgeven.

P22 MY VIEW-monitorzwenkarm
En het beeldscherm past zich aan op u

IOEFX IOE FLEXX-bureaulessenaar
Organiseer uw werkplek

V202 IOE REST-onderarmsteun Syncro
Niets werkt sneller tegen spanning

V14 ROLLERMOUSE PRO3
Gecentreerd en dichtbij het lichaam

B50 STEPPIE
Soepele beweging

P42 IOE MYLOOK 1-monitorzwenkarm
Lichtheid en design

IOEMG IOE MAGG-bureaulessenaar
Comfort en gezondheid

A30 ERGOREST-armsteun
Een bewegende steun voor de onderarm 

V81 ROLLERMOUSE FREE3 
Meer comfort – Körperzentriert Arbeiten®

B52 GYMBA®

Fitness – therapie – flexibilitet

P50 IOE LIFT Workstation
Hoogteverstelling, maar dan anders

IOEDC IOE DOCC-bureaulessenaar
Transparantie en functionaliteit

T30 FREESTYLE verticaal toetsenbord
Hoek en breedte verstelbaar

V7 ROLLERMOUSE RED
Voor beide handen – gecentreerd – perfect

B51 STANDMAT-VLOERMAT
Zacht en minder belastend voor de 
gewrichten

ERGOTRADING GmbH .  Heisterfeld 11 .  D-25489 Haselau .  mail@ergotrading.eu .  www.ergotrading.eu
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