
Viewlite collectie

Ontworpen voor de veranderingen van morgen
Past naadloos in elke kantooromgeving.
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‘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
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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
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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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58.402
Viewlite monitorarm   
rail 402

• Vaste hoogte
• Zonder diepteverstelling

58.512
Viewlite plus monitorarm  rail 512

• Dynamische hoogteverstelling
• Afhankelijke diepteverstelling
• Hoogteverstelling met 

eenrichtingslager
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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

58.050
Viewlite universele tablethouder  
optie 050

• Verstelbare maat
• Geschikt voor Viewlite quick-

releasebevestiging



8 Viewlite collectie

_
Vanwege de vele mogelijkheden en modulariteit van de 

monitorarmen en toolbars in de Viewlite-collectie, was 

een koppeling naar een product-configurator de beste 

keuze. Er is immers keuze uit tientallen onderdelen en dat 

leidt tot duizenden mogelijke combinaties. 

Een duidelijk keuzemenu maakt het configureren van de 

juiste ergonomische oplossing een fluitje van een cent. Als 

u klaar bent wordt uw eindontwerp voorzien van een code 

waarmee u uw configuratie meteen kunt bestellen.

De Viewlite-configurator is toegankelijk vanuit  

pCon.planner, maar ook op onze site. Scan de QRcode 
en ga naar onze configuratortool op  
www.dataflexint.com

Configureer 
uw eigen 
Viewlite
oplossing

Toevoegen aan
wensenlijst

Collectie Viewlite

Productgroep Monitorarmen 

Bevestigingsplaats Bureau

Kleur Zilver-wit

Bevestiging Bureaudoorvoer-
 bevestiging  
 (5 - 50 mm)

Voetstuk of paal Paal 450 mm

Positie 1

Armsoort Dynamische dubbele 
 extensie

Apparaatsoort VESA 100 x 100-
 bevestiging

Positie 2

Armsoort Dynamische dubbele 
 extensie

Apparaatsoort VESA 100 x 
 100-bevestiging

Verpakking Per stuk

Productcode
VLTSG3DD11I
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Notebookhouder
Geschikt voor notebooks met 
een max. dikte van 30 mm

Universele tablethouder
Geschikt voor de meeste 
tablets

iPad-houder
Geschikt voor iPad-generaties 
2,3 en 4

VESA 100 x 100-bevestiging
Monitorbevestigingsplaat 
(met QRS)

Apparaatsoort

Selecteer
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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
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Wij zijn 
internationaal

www.dataflexint.com

VLT-150809-BR-N
L

Dataflex International BV
Wereldwijd
T +31 180 515444
info@dataflex-int.com

Dataflex UK Ltd
Verenigd Koninkrijk & Ierland
T +44 800 0305045
info@dataflex-uk.co.uk

Dataflex Deutschland GmbH
Duitsland & Oostenrijk
T +49 211 17607610
info@dataflex.de

Dataflex Benelux BV
Benelux
T +31 180 530750
info@dataflex.nl 

Dataflex France Sarl
Frankrijk
T +33 134 753738
info@dataflex.fr

Dataflex Italia Srl
Italië
T +39 02 91988187
info@dataflexitalia.com


