
Må bra på jobbet. Allt fler timmar  spenderas framför datorn. Och allt fler 

får problem med värk i rygg, nacke, axlar och hand leder. Därför har vi 

utvecklat Jobmate – en produktserie som låter dig arbeta precis som 

kroppen  vill. Det innebär att du slipper värk och i förlängningen kanske 

sjukskrivning.  Helt enkelt en smart lösning på ett onödigt problem. 



ETT SMARTARE SÄTT  
ATT ARBETA.

RÄTT ARBETSTÄLLNING - med Jobmate Touch arbetar du avslappnat 

med armarna intill kroppen.

STOR TOUCHPAD - för bekväm och enkel rörelse.

SMART TEKNIK - mycket enkel för dig som är van vid att jobba med 

touchpad.

Inbyggda, justerbara distanser gör att du alltid får tangentbordet i samma höjd 
som Jobmate, vilket ger den bästa ergonomiska arbetsställningen.

Sitter du mycket vid datorn är det också bra att göra lite pausgympa då och då för 
att mjuka upp musklerna. Just nu bifogar vi ett träningsband, med medföljande 
övningar, i våra Jobmate Touch kartonger (så långt lagret räcker). 

Jobmate Touch ger ett helt nytt sätt att arbeta med en ergo-

nomisk mus. Den tunna, rena designen och den stora släta 

styrplattan med smarta funktioner gör arbetet både enkla-

re och smidigare. Hela plattan har en touchfunktion som 

ger en snabb och direkt känsla. Den stora släta ytan gör 

att du kan ta ut svängarna när du zoomar och scrollar, det 

känns både smidigare och är mer ergonomiskt. Dessutom 

avlastar de mjuka, uppbyggda handledsstöden. Jobmate 

Touch är enkel att installera och är utrustad med de funktio-

ner som du behöver. Jobmate Touch är en mus som gör att 

du arbetar naturligt, precis som kroppen vill. 

Design Dan Ihreborn.

Jobmate Touch, ergonomisk mus
Passar alla tangentbord. Kompatibel med Windows och MAC ope-
rativsystem. USB. Sladdlängd 2 m. Mått: 441 x 125 x 14-27 mm.

Art.nr: Svart 500200, silver 500201



Vid arbete med en vanlig mus får du en arbetsställning som belastar både axlar, 
armar och nacke (bild 2).

Smärta i rygg, axlar, armar och handleder är resultatet av 

statiskt arbete. Att använda en vanlig datormus innebär 

framförallt två problem. Du håller armen sträckt från krop-

pen, vilket ökar belastningen. Dessutom blir det svårt 

att variera arbetsställningen. Ett smartare sätt är att hålla 

armarna nära kroppen och använda en eller båda händerna 

när du styr muspekaren. Då får du en avslappnad hållning 

och kan dessutom enkelt skifta arbetsställning. Det minskar 

den statiska belastningen och gör att du kan arbeta effek-

tivare. Men framförallt blir du friskare – både på jobbet och 

hemma.

Jobmate, ergonomisk mus med rullstav 
5 funktionsknappar. Följsam och precis styrstav, längden kan an-
passas om du vill ha en större styryta. Avtorkningsbara handleds-
stöd. Passar alla tangentbord. Kompatibel med Windows och MAC 
operativsystem. USB. Mått: 495 x 88 mm. Sladdlängd 2 m.

Art.nr: 500100

Med rullstaven styr du pekaren med en eller flera fingrar samtidigt. Du kan till 
exempel ha båda händerna på tangentbordet och samtidigt styra musen. 

RÄTT ARBETSSTÄLLNING.



Jobmate Delux Mouse Wireless är en biomekaniskt utformad 
ergonomisk mus. Tack vare det vertikala greppet förebyggs 
spänningar i armen och man undviker symtom såsom musarm, 
stelhet och obehag. Handledsstödet är i gummi vilket förhindrar 
att handen glider på grund av svett. Mått: 148 x 94 x 98 mm.

Art.nr: 500784

En dokumenthållare är ett enkelt och justerbart hjälp-

medel för att hålla dina dokument på plats. Designen gör 

att du effektivt undviker smärta och stelhet i nacken som 

orsakas av att hela tiden vrida huvudet från papper till 

skärm. Eftersom man inte behöver skifta fokus ansträngs 

inte heller ögonen lika mycket. 

Jobmate Document Holder A3
Bred dokumenthållare som klarar A3-format. Linjalen är magnetisk 
för smidig justering uppåt och nedåt. Du kan även justera vin-
keln på själva dokumentplattan. Mått platta: B-422, D-247 mm. 

Art.nr: Silver 606129, vit 606130

Jobmate Document Holder Tab
Dokumenthållare med många inställningsmöjligheter. Med 
transparent linjal som är magnetisk för smidig justering uppåt 
och nedåt, och både höjd och vinkel kan justeras på själva do-
kumentplattan. Mått platta: B-375, D-265 mm, höjbar 0-145 mm. 
Bottenplatta B-380, D-206 mm. 

Art.nr: 606138

Jobmate Softgel Wrist Support
Behagligt gelfyllt handledsstöd för lindring och förebyggande 
av musarmsbesvär. Rätar ut handens vinkel och minskar belast-
ningen på arm och handled vid arbete med tangentbord och 
mus. Mjukt behagligt ytskikt i Lycra. Det halksäkra materialet fäs-
ter på ditt skrivbord.

Slim. B-500, D-74, H-22 mm. Art.nr: 506003
Wide. B-475, D-100, H-25 mm. Art.nr: 506004

Jobmate Keyboard Tunt och användarvänligt tangentbord i 
fullstorlek. De känsliga tangenterna svarar direkt och gör det  
enkelt att skriva under längre perioder. Kompatibel med Win-
dows och MAC operativsystem. Nordisk tangentlayout. Mått: 
465 x 162 x 18-23 mm. Sladdlängd 1,9 m. 

Art.nr: 508100

Jobmate Slim Keyboard är designat för maximal komfort och 
flexibilitet. De känsliga tangenterna svarar direkt och gör det 
enkelt att skriva under längre perioder. Tangentbordet är i full-
storlek i snygg slimmad design som passar perfekt till Jobmate 
Touch. Kompatibel med Windows och MAC operativsystem. 
Nordisk tangentlayout. Mått: 441 x 124 x 20 mm. Sladdlängd 2 m.

Art.nr: Svart 508102, silver 508103



Jobmate Advance / Advance Plus Arm Rest
Den asymmetriska designen gör armstödet kompatibelt med 
de flesta ergonomiska möss, som t.ex. Mousetrapper, Jobmate, 
Rollermouse, etc. Det utgör också ett extra stöd när man använ-
der en vanlig mus eller ritplatta. Armstödet fästs på ditt skrivbord 
och passar både raka och vinklade bordsytor. Det finns tillgäng-
ligt i textil eller syntetläder för enklare rengöring. Mått: B-665, 
D-210, H-20 mm. Midjebredd: 60 mm.

Art.nr: Textil 505408, syntetläder 505411
 

Jobmate Single Arm Rest Den lätt svängda formen ger extra 
utrymme och stöd för dina armar. Jobmate Single passar både 
raka och vinklade bordsytor. Mjukt behagligt ytskikt i Lycra.  
Mått: B-560, D-220, H-25 mm. Midjebredd: 153 mm.

Art.nr: 505560

Ett underarmsstöd avlastar hela underarmen och före-

bygger symptom som musarm, stelhet eller obehag. 

Jobmate Arm Rest är ett avtorkningsbart underarmsstöd. Det 
släta ytmaterialet i syntetläder gör att bakteriefloran och smut-
sen har svårare att få fäste. Den asymmetriska formen är sär-
skilt designad för bättre stöd vid en vinklad armställning. Passar 
både bord med maguttag och i vinkeln på L-formade bord. Mått: 
B-660, D-200, H-15 mm. Midjebredd 60 mm.

Art.nr: Svart 505100, grått 505101
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Jobmate Monitor Stand gör det bekvämt 
att arbeta framför en skärm. Att ha skärmen placerad i ögonhöjd 
förebygger stelhet och smärta eftersom du inte behöver arbeta 
med nacken böjd framåt. Stödet kan justeras i två olika höjder. För 
förbättrad ergonomi, överväg att använda ett separat tangentbord 
om du arbetar vid en laptop. Mått: B-580, D-210, H-80/130 mm.

Art.nr: 505440

Jobmate Softgel Mouse Pad är ergonomiskt utformad för att 
avlasta din arm. Tillägget av ett gelfyllt handledsstöd ger extra 
stöttning och förhindrar musarm. Det halksäkra materialet fäster 
på ditt skrivbord medan den friktionsfria ytan av Lycra på mus-
mattan ger maximal precision. Mått: B-230, D-260, H-25 mm.

Art.nr: 653002


