The wellness mouse.
De alternatieve muis die computergerelateerde RSI tegengaat.

Fight the Pain.
™

Steeds meer mensen brengen hun dag
achter de computer door. We bewegen
te weinig en zitten te lang in een statische
houding waarvoor ons lichaam niet is
gebouwd. Veel mensen hebben pijn in
hun armen, schouders en nek.
Mousetrapper heeft een missie:
niemand zou pijn moeten ervaren
omdat hij tijdens het gebruik van een
muis een ongemakkelijke houding
moet aannemen.
De Zweedse uitvinder Rolf Strömberg
ontwierp onze eerste Mousetrapper in
1994. Door zijn succes is Mousetrapper
de marktleider in Scandinavië geworden,
en is hij internationaal gelanceerd.
Tegenwoordig weten wij, en de meeste
ergonomen en therapeuten met ons,
dat pijn achter de computer voorkomen
kan worden.
Mousetrapper is het muisalternatief
dat KANS en andere problemen
voorkomt die kunnen optreden bij het
gebruik van een conventionele muis.
De Mousetrapper wordt recht voor het

toetsenbord geplaatst en bevordert
hiermee een ergonomisch gezonde
werkhouding waardoor uw armen dicht
bij uw lichaam en uw handen dicht bij het
toetsenbord blijven.
Zo voorkomt en verlicht u klachten die
kunnen ontstaan door het overstrekken
van uw arm bij het gebruik van een
conventionele muis. Met Mousetrapper
hoeft u niet naast het toetsenbord te
reiken tijdens het gebruik van de muis.
De brede, gepolsterde polssteun biedt
ondersteuning en verlicht de spanning in
uw nek, schouders, armen en polsen.
Probeer Mousetrapper – The
wellness mouse.
Lees meer over ons en onze producten
op mousetrapper.com.

Een deel van een geheel.
Duurzaamheid is zoveel meer
dan materiaalkeuze en transport.
Alles hangt met elkaar samen,
beslissingen die we vandaag
nemen, hebben consequenties in
de toekomst. Natuurlijk gaat het
om de verantwoordelijkheid voor
onze aarde en het milieu, maar ook
om goede voorwaarden voor onze
werknemers te creëren, bij te dragen
aan de maatschappij en een gezonde
bedrijfsvoering te bevorderen. Bij
Mousetrapper willen we meer zijn
dan een goed geschreven beleid.
We willen echt betrokken zijn en ons
steentje bijdragen.
Dat is niet gemakkelijk. Werken
als producent heeft consequenties
die moeilijk te voorspellen zijn.
Maar we willen zoveel mogelijk deel
uitmaken van een geheel en onze
verantwoordelijkheid nemen.
Hieronder volgt een korte
samenvatting van ons doen en
denken. Wilt u meer weten, lees
dan onze Code of Conduct en ons
Sustainability Policy.
Hoe kan een producent in Zweden
bijdragen aan een beter milieu?
Producten van Mousetrapper zijn
vooral ontworpen om lang mee te
gaan, maar ook om de impact op
het milieu te minimaliseren. Het zijn
geen wegwerpartikelen. De producten
zijn eenvoudig te reinigen en er zijn
reserveonderdelen verkrijgbaar
voor een doorlopende service
en onderhoud. Allemaal om de
levensduur te verlengen – en als ze
versleten zijn, kunnen ze gemakkelijk
worden gerecycled.
Onze leveranciers bevinden

zich voornamelijk in de buurt
en zijn met zorg geselecteerd.
Kunststofonderdelen worden
bijvoorbeeld gemaakt in Estland en
printplaten in Zweden, waardoor de
mate van transport beperkt blijft.
We hebben bovendien leveranciers
gekozen waarmee we nauw kunnen
samenwerken en waarop we een reële
invloed hebben. Natuurlijk houden
we voortdurend onze ogen open om
functionele, recyclebare materialen
te vinden. We letten er ook op dat
defecte kunststofonderdelen worden
vermalen en tot nieuwe producten
worden verwerkt.
Iedereen die met en voor ons
werkt, moet het naar de zin hebben
Diversiteit is goed. Bij Mousetrapper
zien we het als een voordeel
dat iedereen kan bijdragen met
verschillende perspectieven en
vaardigheden. Ongeacht geslacht,
cultuur, seksuele geaardheid of
opleiding. We zien dit als een
belangrijke bijdrage aan ons
concurrentievermogen – als mondiaal
bedrijf is het een voordeel om over
werknemers met verschillende
achtergronden en ervaringen
te beschikken.
Natuurlijk onderschrijven wij de
conventies van de Verenigde Naties
en ILO wat betreft mensenrechten en
arbeidsomstandigheden. Lees meer in
onze Code of Conduct.
Een gezonde bedrijfsvoering
levert resultaten op de lange
termijn op
Het is natuurlijk mogelijk om een
shortcut te nemen en snelle,

eenvoudige overwinningen te kopen.
Maar bij Mousetrapper denken
we aan de lange termijn. Als we
concurrerende producten kunnen
ontwikkelen en aan een langdurige
professionele samenwerking met
onze partners en leveranciers werken,
zullen we naar onze mening beloond
worden met succes op de lange
termijn. We willen een cultuur creëren
die gebaseerd is op openheid en
vertrouwen in deze relaties, waar we
elkaar kunnen vertrouwen en samen
gezonde een gezonde bedrijfsvoering
kunnen creëren.
Smeergeld is een gruwel dat het
bedrijfsleven vergiftigt en iets dat wij
sterk afwijzen. Dat geldt ook voor alle
vormen van onethische en illegale
handelingen. Uiteraard verwachten
we van onze partners en leveranciers
dezelfde benadering.
Hebt u vragen of ideeën die
ons beter maken? Dan horen
we graag van u.
Duurzaamheid wordt al snel iets dat
op de to-do lijst wordt afgevinkt. Dat
willen wij niet en daarom waarderen
wij uw hulp. We zijn voortdurend op
zoek naar manieren om ons bedrijf en
onze producten te ontwikkelen vanuit
een holistisch perspectief – waar
milieu, maatschappij en economie
hand in hand gaan.
Anders Ehnbom,
CEO Mousetrapper

Lite

Voordelen van Lite
De Lite is het basisproduct van Mousetrapper en is geschikt voor
toetsenborden van normale grootte. Hij is bedoeld voor mensen
niet meer nodig hebben dan alleen rechtsklikken, dubbelklikken en
scrollen, en de klikfunctie van de unieke Mousetrapper-stuurpad.
De Lite is ook voorzien van een comfortabele polssteun in grijs
of rood.

Feiten
■
■
■
■
■
■

Breedte: 495 mm
Hoogte: 25 mm
Diepte: 125 mm
Gewicht: 695 g
Art.nr.: Rood MT115
Art.nr.: Grijs MT114

Belangrijkste kenmerken
■
■
■
■

Vier knoppen met scroll en autoscroll
Stuurpad met klikfunctie
USB Plug-and-Play
1500 dpi

Advance 2.0

Voordelen van Advance 2.0
De Mousetrapper Advance 2.0 is onze bestseller en verkrijgbaar in
twee uitvoeringen met stijlvolle accentkleuren in wit of koraalrood.
Dankzij 6 programmeerbare knoppen heeft u diverse mogelijkheden
om uw Mousetrapper volledig naar wens in te richten. Download
onze MT Keys-software en wijzig de functie van knoppen, en voeg
standaardteksten, gebruikersprofielen en nog veel meer toe. MT
Keys is beschikbaar voor Mac en pc. De Advance 2.0 is tevens
voorzien van een uitklapbare toetsenbordonderlegger, waardoor hij
net zo goed aansluit op de nieuwe superdunne toetsenborden als op
dikkere toetsenborden.

Feiten
■
■
■
■
■
■

Breedte: 480 mm
Hoogte: 20 mm
Diepte: 110 mm
Gewicht: 665 g
Art.nr.: Wit MT112
Art.nr.: Koraalrood MT120

Belangrijkste kenmerken
■
■
■
■

■
■
■

Superdun ergonomisch design
Accentkleuren in wit en koraalrood
Stuurpad met klik- en scrollfunctie
6 programmeerbare knoppen die u met MT Keys naar wens
kunt aanpassen
Verwisselbare polssteun
In hoogte aan te passen met uitklapbare frictievoering
2000 dpi

Advance 2.0+

De Advance 2.0+ is de premiumversie van
ons verkoopsucces de Advance 2.0. Hij heeft
6 programmeerbare knoppen, een reinigbare
polssteun en een stijlvol ontwerp met wit als
accentkleur. De Advance 2.0+ voorkomt KANS
en andere problemen die kunnen optreden bij
het gebruik van een conventionele muis.

Voordelen van Advance 2.0+
De Mousetrapper Advance 2.0+ is de geüpgradede versie van ons
verkoopsucces de Advance 2.0. Net als de Advance 2.0 heeft hij
6 programmeerbare knoppen, maar hij heeft een luxere polssteun,
net als de Mousetrapper Prime. De ontlastende polssteunen
kunnen eenvoudig schoon en fris worden gehouden met een
desinfectiemiddel.
Dankzij de 6 programmeerbare knoppen heeft u diverse
mogelijkheden om uw Mousetrapper volledig naar wens in te richten.
Download onze MT Keys-software om de functie van knoppen te
wijzigen en voeg standaardteksten, gebruikersprofielen en nog veel
meer toe. MT Keys is beschikbaar voor Mac en pc.
De Advance 2.0 is tevens voorzien van een uitklapbare
toetsenbordonderlegger, waardoor uw Mousetrapper net zo goed
aansluit op de nieuwe superdunne toetsenborden als op dikkere
toetsenborden.

Belangrijkste kenmerken
■
■
■
■

■

■
■

Superdun ergonomisch design
Zwart met accentkleur wit
Stuurpad met klik- en scrollfunctie
6 programmeerbare knoppen die u naar wens kunt aanpassen via
MT Keys
Verwisselbare polssteun die kan worden gereinigd met een
desinfectiemiddel
In hoogte aan te passen met uitklapbaar antislipoppervlak
2000 dpi

Feiten
■
■
■
■
■

Breedte: 480 mm
Hoogte: 20 mm
Diepte: 110 mm
Gewicht: 665 g
Art. Nr: MT122

Prime

Voordelen van Prime
Alles wat je van een Mousetrapper verwacht en nog iets meer. Door
de 8 programmeerbare toetsen heb je nog meer mogelijkheden
om je Mousetrapper volledig naar wens in te richten. Met de Prime
kun je draadloos via Bluetooth werken - je kunt natuurlijk ook de
meegeleverde USB-kabel gebruiken, indien je dat wenst. Download
onze MT Keys app om eenvoudig de functie van toetsen te wijzigen
en voeg standaardteksten, gebruikersprofielen en nog veel meer toe.
MT Keys is beschikbaar voor Mac en pc.
De polssteun op de Prime kan worden gereinigd of verwisseld,
zodat je het product eenvoudig schoon kunt houden. De Prime is
voorzien van een uitklapbare toetsenbord onderlegger, waardoor hij
goed aansluit op de nieuwe superdunne toetsenborden en de wat
dikkere standaard toetsenborden.

Belangrijkste kenmerken
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Superdun ergonomisch design
Track pad met klik- en scroll functies
Draadloos werken via Bluetooth
8 Programmeerbare toetsen, vrij te programmeren met de
MT Keys app
Polssteunen kunnen worden gereinigd met desinfectiemiddelen
Vervangbare polssteunen
In hoogte verstelbaar, opvouwbaar antislip-oppervlak
Batterij levensduur tot 4 maanden
Oplaadbare batterij
2000 dpi
Bluetooth 4.1

Flexible

Voordelen van Flexible
De Flexible is klein, licht, draadloos en een van de meest compacte
Mousetrapper-producten. Hij is zo gemaakt dat u hem makkelijk mee
naar huis kunt nemen vanaf uw werk of naar een andere werkplek
waar een computer staat. De Flexible heeft 9 programmeerbare
knoppen die u naar wens kunt aanpassen in het programma MT
Keys. U kunt MT Keys downloaden vanaf de Mousetrapper-website
of in de Microsoft Store.

Feiten
■
■

Feiten
■
■
■
■
■

Breedte: 480 mm
Hoogte: 20 mm
Diepte: 110 mm
Gewicht: 720 g
Art.nr.: MT123

■
■
■

Breedte: 300 mm
Hoogte: 19 mm
Diepte: 95 mm
Gewicht: 305 g
Art.nr.: Zwart MT106

Belangrijkste kenmerken
■
■
■
■
■
■
■

9 programmeerbare knoppen in MT Keys
Stuurpad met klik- en scrollfunctie
Mogelijkheid om gebruikersprofielen aan te maken via MT Keys
Mogelijkheid om draadloos te werken
Batterijlevensduur tot 1 maand bij volledig opladen
Oplaadbare batterij
2000 dpi

Software

Alpha

Ervaar MT Keys
Klikken/markeren
Dubbelklikken
Verkleinen

Omhoog scrollen

Scrollen
Rechtsklikken
Vergroten

Kopiëren
Omlaag scrollen

Voordelen van Alpha
De Mousetrapper Alpha is ons meest complete product en
combineert de voordelen van een gecentreerde muis met het
gebruiksgemak van een volledig toetsenbord. De Alpha maakt
verbinding met uw computer via Bluetooth of met een USB-kabel
en heeft een lange batterijduur voor iedereen die draadloos moet
werken. Door een toetsenbord en een ergonomisch aanwijsapparaat
te combineren hoeft u nooit meer na te denken over welk
toetsenbord bij uw Mousetrapper past, of problemen tussen muis en
toetsenbord aan te passen. De Mousetrapper Alpha is het complete
product voor iedereen die pijn wil verminderen en zijn welzijn wil
vergroten zonder afbreuk te doen aan efficiëntie of flexibiliteit.

Feiten
■
■
■
■
■

Breedte: 313 mm
Hoogte: 20 mm
Diepte: 220 mm
Gewicht: 745 g
Art.nr.: MT116

Belangrijkste kenmerken
■
■
■
■
■
■
■

Ergonomische muis met ingebouwd toetsenbord
19 programmeerbare knoppen die u naar wens kunt aanpassen
Batterijlevensduur tot 2 maanden bij volledig opladen
Stuurpad met klik- en scrollfunctie
Slank ergonomisch design
Bluetooth 4.1
2000 dpi

Plakken

Personaliseer uw ervaring

Mousetrapper-gevoel en MT Keys

Door de functietoetsen aan uw werkzaamheden aan te passen,
versterkt u het Mousetrapper-gevoel. Ga naar Mousetrapper.com
als u MT Keys wilt downloaden. Klik op Downloads en kies vervolgens
MT Keys voor Windows of OS X. Volg daarna de instructies.
Als u MT Keys heeft gedownload, verschijnt er een afbeelding
van het product. Deze afbeelding is hetzelfde als de afbeelding
achter op uw Mousetrapper. Ga met de cursor naar de toets die u
wilt aanpassen. Klik erop door één keer lichtjes op de stuurpad te
drukken. Er verschijnt een drop-down lijst waarmee u elke gewenste
functie aan de knop kunt toewijzen. U kunt een extra linksklik
toevoegen, snelkoppelingen maken of teksten invoegen door deze
aan te vinken.
Met MT Keys wordt computerwerk gemakkelijker!

Door uw wijs-, middel-, en ringvinger op de stuurpad te plaatsen,
kunt u de cursor op het scherm met eenvoudige bewegingen
besturen. U heeft ook de mogelijkheid om waar dan ook, links te
klikken op de stuurpad.
Met de MT Keys software kunt u de functietoetsen op uw
Mousetrapper eenvoudig wijzigen en aan uw voorkeuren aanpassen. U
kunt de MT Keys-software downloaden vanaf de Mousetrapper-website.

Tips voor een betere
werkhouding en ergonomie
■

■
■
■

■

■

Stel uw stoel zo in dat uw voeten steun hebben op de vloer en strek
uw rug, ook als u zit.
Werk met uw armen dicht bij uw lichaam.
Laat uw armen steunen op een armsteun of tafel.
Wissel uw werkhouding af, werk zo nu en dan staand met behulp
van een zit-sta bureau.
Plaats het scherm op een comfortabele afstand, voor zowel de
ogen als de nek.
Voorkom RSI door een andere computermuis te kiezen.

Tips

Accessories

Tips en oplossingen
die helpen.

De ergonomische
werkplek.

U kunt veel dingen bedenken om onnodige pijn achter de computer te voorkomen.
In principe gaat het erom dat een statische houding vroeg of laat problemen
veroorzaakt. Kleine, statische en herhaaldelijke bewegingen kunnen problemen
veroorzaken. Vermoeidheid in de spieren is vaak een eerste signaal.
Regelmatige werkonderbrekingen, korte eenvoudige oefeningen en ergonomische
oplossingen verminderen het risico van onnodige pijn in armen, schouders of nek.
Hier vindt u een paar handige tips. Ga naar www.mousetrapper.com voor meer
tips en oefeningen.

Bij Mousetrapper houden we van details, maar we denken ook aan het
geheel. Om een duurzame en gezonde werkplek te creëren moeten
verschillende elementen met elkaar samenwerken. Een ergonomische
werkplek is van groot belang, zodat we kunnen blijven presteren en we
ons goed voelen. Bureaus die kunnen worden versteld, regelmatig
pauzeren en ergonomische oefeningen zijn belangrijke pijlers in een
gezonde werkomgeving.

Kleine pauzes maken een groot
verschil
Alle houdingen kunnen statisch worden en
daarom is het belangrijk om tijdens het werk
korte pauzes te nemen, zodat de spieren
kunnen ontspannen en herstellen. Doe
rekoefeningen of maak een korte wandeling.

Ergonomische oefeningen
Hier volgen een paar eenvoudige
oefeningen:
Strek uw armen voor u uit, houd uw
handen bij elkaar en stretch uw schouders
uit elkaar. Houd dit 5–15 seconden vast.
Spreid uw vingers en bal uw vuisten
afwisselend. Herhaal dit 10 keer voor elke
hand en voel hoe de spanning afneemt.
Om vermoeide benen te verlichten, kunt
u uw voeten op de vloer zetten en uw hielen
optillen. Herhaal dit 20 keer.
Om schouderpijn te voorkomen gaat u in
een deuropening staan met uw rechterbeen
voor uw linkerbeen. Plaats uw rechterhand
(of linkerhand als u linkshandig bent) in uw
onderrug met de handpalm naar buiten.
Rust met de achterkant van uw elleboog
tegen de deurpost en stretch voorzichtig
5–10 seconden door uw bovenlichaam naar
achteren te leunen. Zo wordt uw elleboog

naar voren gedrukt. Ontspan en herhaal dit
een paar keer.

Ergonomische oplossingen
Mousetrapper is ontworpen om een
natuurlijke ergonomische positie aan te
moedigen waarbij de arm niet overbelast
wordt, zodat het risico op arm-, schouderen nekpijn drastisch wordt verminderd.
Een zit-sta bureau biedt heel veel
voordelen. U kunt uw zithoogte op een
eenvoudige manier verbeteren door
ervoor te zorgen dat uw ellebogen zich op
dezelfde hoogte bevinden als het bureau,
wanneer u in een ontspannen houding zit
met een rechte rug. Het grootste voordeel
is dat u gemakkelijk tussen een staande
en zittende positie kunt variëren. Staan
heeft als voordeel dat u meerdere spieren
activeert als u uw gewicht zo nu en dan
over beide benen verdeelt. Een tip: voer
uw werkzaamheden direct na de lunch in
een staande positie uit, dit bevordert de
spijsvertering.

Het belangrijkste product van Mousetrapper is een ergonomische muis die is
gemaakt om het het risico van een voorkeurshouding en overbelasting in de
armen, schouder, rug en nek te verminderen. Wij richten ons echter ook op
de accessoires, die net zo belangrijk zijn in een ergonomische werkomgeving.
Maak uw werkplek compleet met Mousetrapper-accessoires, zoals onze
stamat, onze laptop/tablet stand en onze onderarmsteun. Als u het
geheel overziet, kunt u het risico van pijn en overbelasting
verminderen, en een duurzame omgeving creëren met
werknemers die goed gedijen.

Ga op de juiste manier zitten, in een
verstelbare stoel. Een iets naar voren
leunende positie is ideaal. Plaats uw voeten
stevig op de grond en zorg ervoor dat uw
onderrug en onderarmen goed worden
ondersteund.

Onze accessoires



Nieuw!

Standfriend

Hoe het allemaal begon

Op veel vlakken duurzaam

We kijken altijd kritisch naar ons aanbod
en kwamen tot de conclusie dat
onze producten een oplossing boden
voor de meeste aspecten van een
gezonde werkhouding aan een bureau.
Ergonomische muizen, toetsenborden,
muismatten, laptopstandaarden en
armsteunen – maar we hadden nog geen
product om staand te werken.

Duurzaamheid vormt de basis van ons
bedrijf. Hoewel we een techbedrijf zijn,
doen we ons best om onze impact op het
milieu te minimaliseren.

Onze ontwerpers maakten een product
dat aan onze wensen voldeed: we wilden
dat het gemakkelijk te gebruiken en op te
bergen was, maar vonden het ook heel
belangrijk dat het er mooi uitzag. Iets waar
we graag elke dag tegenaan kijken en
gebruik van maken, en dat vele jaren lang.

Voor ons is het vanzelfsprekend om
onze producten lokaal te produceren, in
Zweden. Zo is er minder transport nodig
en blijft de hele productieketen inzichtelijk
voor ons. Dit komt de kwaliteit ten goede
en waarborgt een duurzaam proces.
De materialen die we gebruiken, van de
verpakking tot het product, worden op
een duurzame manier geproduceerd.
Standfriend wordt gemaakt in Småland,
een regio die wordt gekenmerkt door

ondernemerszin en vakmanschap. Een
aantal bekende Zweedse design- en
productiebedrijven is er ook gevestigd,
zoals IKEA en Husqvarna.
Je hoort vaak dat je het best iets
kunt kopen dat lang meegaat als je
duurzaamheid belangrijk vindt. Het is dan
ook onze bedoeling dat je Standfriend
een vriend voor het leven wordt. En
wie weet? Misschien helpt hij ook de
volgende generatie wel om ons doel te
bereiken: Fight the Pain.

Voordelen van de Standfriend
Je voelt je beter door een afwisselende werkhouding. Standfriend is de
perfecte oplossing om je werkhouding direct te verbeteren.

Het verhaal achter Standfriend
Mousetrapper heeft een missie: Niemand zou pijn moeten lijden die wordt veroorzaakt door
werken in een ongemakkelijke houding. Of, zoals wij altijd zeggen: We Fight the Pain.
Het begon allemaal in 1994 met een computermuis, toen de Zweedse uitvinder Rolf
Strömberg onze eerste Mousetrapper introduceerde: een muis-alternatief om RSI en
andere klachten te voorkomen die kunnen ontstaan als je met een traditionele muis werkt.
Sindsdien hebben we ons aanbod van “Fight-the-Pain”-producten uitgebreid en onze
nieuwste aanvulling is Standfriend, die je helpt om staan en zitten af te wisselen. Een
uitstekende manier om je beter en fitter te voelen.

Door het intelligente ontwerp stel je hem makkelijk op de juiste
hoogte in. Het werkblad heeft voldoende ruimte voor je mobiel,
aantekenboekje of een glas water.

Het werkblad is aan beide kanten te gebruiken, kies voor
glad wit of grafiet grijs.
De Standfriend is beschikbaar met een licht grijs of zwarte
metalen standaard.

De Standfriend is in een paar stappen in elkaar te zetten, en als je hem
niet gebruikt is hij door het platte ontwerp gemakkelijk op te bergen;
schuif hem onder de bank of hang hem aan de muur.
De Standfriend is in Zweden ontworpen en geproduceerd wat onnodig
transport voorkomt en het hele productieproces transparant maakt.

Feiten
Breedte: 600 mm
Diepte: 495 mm
Hoogte: 680 mm
Gewicht: 6.5 kg
Werkhoogte: 150-190 cm
Max. schermgrootte: 17”
Max. gewicht: 10 kg

Omkeerbaar werkblad: wit of
grafiet grijs
Modell TB501: Zwart metaal
Modell TB502: Licht grijs metaal

De Standfriend is gemakkelijk op te bergen en eenmaal in
elkaar geklapt neemt hij weinig ruimte in beslag. Hang hem
aan de muur of berg hem makkelijk op als je hem niet gebruikt.

Onze accessoires

Laptop/Tablet Stand
Dankzij de Mousetrapper Laptop/Tablet Stand houdt u uw hoofd
in een ergonomische positie en uw ogen op de juiste hoogte.
■
■
■
■
■

Lengte: 254 mm
Breedte: 183/267 mm (min/max)
Hoogte: 10/184 mm (min/max)
Gewicht: 430 g
Art.nr.: TB402

Binnenkort

Type
Een dun, hoogwaardig toetsenbord dat kan worden
aangepast voor een goede ergonomische houding.
Uitgerust met zonnecellen en functietoetsen die u in
MT Keys kunt programmeren.
■
■
■
■
■

Lengte: 492 mm
Breedte: 161 mm
Hoogte: 21 mm
Gewicht: 667 g
Art.nr.: TB403

Onderarmsteun

Active

Geef steun aan uw onderarmen en
voorkom overbelasting met behulp van
de Mousetrapper-onderarmsteun.

De stamat Active gaat
vermoeidheid en pijn in de voeten
tegen, en draagt bij aan een goede
houding als u staat te werken.

■
■
■
■
■
■

Breedte: 680 mm
Diepte: 205 mm
Hoogte: 20 mm
Doorsnee: 40 mm
Art.nr.: TB214*
Art.nr.: TB202**

* Geschikt voor Advance 2.0, Lite en Prime.
** Geschikt voor Flexible en Alpha.

■
■
■
■
■

Lengte: 740 mm
Breedte: 450 mm
Hoogte: 18 mm
Gewicht: 875 g
Art.nr.: TB401

U vindt alle accessoires
op mousetrapper.com

www.mousetrapper.com

