
En smartere måde at arbejde på.
Jobmate Document Holder A3 er et enkelt og justerbart hjæl-
pemiddel, der fastholder dine dokumenter. Designet gør, at du 
effektivt undgår smerter og stivhed i nakken som følge af, at du 
hele tiden drejer hovedet fra papiret til skærmen. Da man ikke 
behøver skifte fokus, overanstrenges øjnene heller ikke. Linealen 
er magnetisk, hvilket giver mulighed for smidig justering både 
opad og nedad. Det er også muligt at justere vinklen af selve 
dokumentpladen. 

• Placerer dokumentet i korrekt afstand og i korrekt vinkel for 
at undgå stivhed og smerte i nakken.

• Justerbar dokumentholder, som kan holde dokumenter i A3-
format.

• Transparent magnetlineal for trinløs justering.

Jobmate Document Holder A3 

 Materiale: Dokumentholder: Pulverlakeret metal
Lineal: Plast med magnet

Rengöring: Rengør regelmæssigt. Tør den af med en 
fugtig klud med mildt rengøringsmiddel.

Mått: Dokumentplade: Bredde 422 x dybde 247 
mm. Støtte: 340 x 155 mm.

Vare nr:              Sølv 606129, hvid 606130
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For endnu bedre ergonomi, anskaffe hele Jobmate-serien.

Jobmate Touch giver en god ergono-
misk arbejdsstilling. Den tynde design gør 
det enkelt at flytte hænderne mellem sty-
repladen og tastaturet. Hele pladen har 
touch-funktion samt venstre- og højreklik 
i bunden. Tilslutning via USB. Plug & Play.

Jobmate Arm Rest aflaster hele un-
derarmen og forebygger symptomer som 
f.eks. musearm, stivhed eller ubehag. Den 
asymmetriske design giver ekstra støtte, 
når man bruger det numeriske tastatur eller 
et tastatur. Armstøtten monteres på skrive-
bordet og passer til både lige og vinklede 
bordplader. Overfladelag af smudsafvisen-
de kunstlæder for nemmere rengøring.

Jobmate Slim Keyboard i et elegant 
slankt design, der passer perfekt til Job-
mate Touch. Tynde, følsomme taster som 
giver en meget behagelig skriveoplevelse. 
Kompatibel med Windows og MAC opera-
tivsystemer. Tilslutning via USB. Plug & Play.
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