
Viewgo collectie

Speelse looks, serieus waar voor je geld
Eenvoudig te installeren en ergonomisch 
ontworpen met een stevige staalconstructie. 
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‘Ik wilde een goede, kwalitatief 
hoogstaande monitorarm ontwerpen 
voor een aantrekkelijke prijs. De hoogte- 
en diepteverstelbaarheid van de Viewgo 
armen zijn uitstekend. Daar hebben we 
extra aandacht aan besteed tijdens  
de ontwikkeling.’
Tijs Horn, Product designer bij Dataflex
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Anders
Slim
Eenvoudig
_
Dit mag dan wel onze instapcollectie zijn, maar dat 

betekent niet dat u inlevert op kwaliteit. U zult bovendien 

merken dat Viewgo ondanks het originele en speelse design, 

heel serieus is als het op uw comfort aankomt. Viewgo is 

eenvoudig te installeren, maakt slim gebruik van materialen 

om kosten te besparen en is ergonomisch ontworpen met 

een stevige staalconstructie. Waar andere instapproducten 

alleen goedkoop zijn, biedt de Viewgo-collectie ook waar 

voor uw geld.

Speelse looks, 
serieus waar 
voor je geld
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Comfort en ruimte: 
twee zaken die deze 
prachtige Viewgo-
monitorarmen u in 
overvloed bieden. 

Monitor
armen
_
Ze maken kostbare ruimte vrij op uw bureaublad vrij en 

stellen u in staat uw monitor in een voor u prettige positie 

te verstellen. Deze slanke maar sterke monitorarmen 

bevatten alle ingrediënten die onze bekroonde Viewgo-

formule tot een succes maken: een speels design en een 

sterke staalconstructie. Kostenefficiënte oplossingen van 

hoge kwaliteit waarmee u er op meer dan één manier  

goed bij zit. 

Bekijk onze hele collectie op www.dataflexint.com

48.123
Viewgo monitorarm  bureau 123

• Statische hoogteverstelling
• Onafhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met draaiknop
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Een betaalbare, 
betrouwbare 
computerhouder die 
onder uw bureau kan 
worden geplaatst of 
gehangen.

Computer
houders
_
Een betaalbare, betrouwbare computerhouder die 

onder uw bureau staat of hangt. Waardoor schade 

aan uw kostbare computer door stof, morsen of 

onbedoelde tikken of stoten bij het schoonmaken, 

etc. heel wat minder waarschijnlijk wordt. Met andere 

woorden: deze kostenefficiënte oplossing kan u veel 

meer besparen dan geld alleen.

Bekijk onze hele collectie op www.dataflexint.com

32.202
Viewgo computerhouder  vloer 202

• Geschikt voor kleine en grote 
computers

• Ondersteunt plaatsing onder een 
hoek en verticale plaatsing

• Mobiel
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