
En smartere måde at arbejde på.
Jobmate Softgel Wrist Support  er en bekvem gelfyldt håndleds-
støtte som lindrer og forebygger symptomer så som stivhed og 
smerte i armene. Håndledsstøtten er udformet, så vinklen mel-
lem arm og håndled rettes ud, hvilket reducerer belastningen, når 
du arbejder med tastatur og mus. Det skridsikre materiale fæster 
mod dit skrivebord samtidig med at den friktionsfrie overflade 
gør det enkelt at bevæge dine hænder med stor præcision. 

• Aflaster og reducerer spændinger i håndled og arme.
• Forebygger symptomer så som ”musearm”.
• Passer til de fleste tastaturer.

Jobmate Softgel Wrist Support 

Materiale: Neoprengummi, stof; Lycra med elastisk PU 
under, gel; PU, underside; PE film.

Rengøring: Rengør regelmæssigt. Tør med en fugtig fnugfri 
klud med et mildt rengøringsmiddel. 

Mål: Slim: Bredde 500 x Dybde 74 x Højde 22 mm
Wide: Bredde 475 x Dybde 100 x Højde 25 mm

Vare nr:         Slim 506003,
                        Wide 506004 (se bild nedan)
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For endnu bedre ergonomi, anskaffe hele Jobmate-serien.

Jobmate Keyboard er designet med 
henblik på maksimal komfort og fleksibili-
tet. De hurtigtreagerende følsomme taster 
er ergonomiske, hvilket gør det nemt at 
skrive i længere perioder. Tastatur i fuld 
størrelse. Ledningslængde 1,5 meter. USB.

Jobmate Softgel Mousepad er en 
ergonomisk udformet musemåtte for at 
aflaste din arm. Tilføjelsen af en gelfyldt 
håndledsstøtte giver ekstra aflastning og 
forhindrer musearm. Det skridsikre mate-
riale fastholder musemåtten på skrivebor-
det, mens den friktionsfrie overside giver 
maksimal præcision.

Jobmate Delux Mouse er en biome-
kanisk udformet ergonomisk mus. Takket 
være det lodrette greb forebygges der 
spændinger i armen, og man kan undgå 
symptomer som musearm, stivhed og 
ubehag. Håndledsstøtten er fremstillet 
af gummi, hvilket forhindrer, at hånden 
glider, hvis du sveder. Nano USB. Plug & 
Play. Wireless.

Vare nr: 508100 Vare nr: 653002 Vare nr: 500784 
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