R-Go Monitorarmen
Welke set-up is voor jou het beste?

Er bestaan heel wat verschillende set-ups van monitorarmen, denk
aan het gebruik van 1 scherm of 2 schermen, het gebruik van een
gasveer of liever een statische oplossing? Door onderstaande
vragen te beantwoorden heb je binnen een paar minuten uitgekiend
welke monitorarm het beste bij jouw situatie past. Let’s get started!

Zoek je een monitorarm voor je persoonlijke werkplek of maken meerdere
mensen gebruik van deze werkplek?

IK ZOEK EEN ARM VOOR MIJN
PERSOONLIJKE WERKPLEK
Geweldig, dan resteert er nog een
vraag om erachter te komen welke
monitorarm het beste is voor jouw
werkplek.

IK ZOEK EEN ARM VOOR EEN
FLEXIBELE WERKPLEK
De R-Go Caparo 4 D2 monitorarm is
het meest geschikt voor deze soort
werkplek, omdat deze beschikt over
een gasveer, waardoor je het scherm
met één handbeweging in hoogte
kunt verstellen.

Vind je het belangrijk dat je tijdens
het werk je scherm gemakkelijk in
hoogte kan aanpassen?
Gebruik je één scherm
of twee schermen?
JA, DAT VIND IK
BELANGRIJK
NEE, DAT HOEFT NIET

De R-Go Caparo 4 D2
monitorarm is het meest
geschikt voor deze soort
werkplek, omdat deze beschikt
over een gasveer, waardoor
je het scherm met één
handbeweging in hoogte kunt
verstellen.

De R-Go Zepher 4 C2
monitorarm is het meest
geschikt voor deze soort
werkplek.

IK GEBRUIK EEN ENKEL
SCHERM

IK GEBRUIK TWEE
SCHERMEN

Dan is de keuze snel
gemaakt. Wij raden je de
R-Go Caparo 4 D2, Circulaire
Enkele Monitorarm aan.

We hebben een aantal opties
voor je beschikbaar.

Gebruik je één scherm
of twee schermen?
Wil je dat beide schermen afzonderlijk in te stellen zijn?
IK GEBRUIK EEN ENKEL
SCHERM

IK GEBRUIK TWEE
SCHERMEN

Dan is de keuze snel
gemaakt. Wij raden je de
R-Go Zepher 4 C2, Circulaire
Enkele Monitorarm aan.

We hebben een aantal opties
voor je beschikbaar.

Wil je dat beide schermen afzonderlijk in te stellen zijn?

JA, DAT WIL IK GRAAG
We hebben een aantal opties
voor je beschikbaar.

NEE, DAT IS VOOR MIJ
NIET NODIG

2x R-Go Zepher 4 C2,
Circulaire Enkele Monitorarm
•
Maximale vrijheid om
beide schermen in
elke gewenste stand
te plaatsen, dit door
gebruik van twee losse
monitor armen
•
Maximaal gebruik van je
bureaublad diepte

Wij raden je de R-Go Zepher
4 C2 Circulaire Monitorarm
Smartbar aan.

JA, DAT WIL IK GRAAG
We hebben een aantal opties
voor je beschikbaar.

NEE, DAT IS VOOR MIJ
NIET NODIG

2x R-Go Caparo 4 D2,
Circulaire Enkele Monitorarm
•
Maximale vrijheid om
beide schermen in
elke gewenste stand
te plaatsen, dit door
gebruik van twee losse
monitor armen
•
Maximaal gebruik van je
bureaublad diepte

Wij raden je de R-Go Caparo
4 D2 Circulaire Monitorarm
Smartbar aan.

R-Go Caparo 4 D2, Circulaire
Dubbele Monitorarm
•
Beide schermen zijn
afzonderlijk in te stellen
•
Dubbele arm op één
voet

R-Go Zepher 4 C2, Circulaire
Dubbele Monitorarm
•
Beide schermen zijn
afzonderlijk in te stellen
•
Dubbele arm op één
voet

R-GO MONITORARM

R-GO TWIN MONITORARM

R-GO SMARTBAR

R-Go Caparo 4

R-Go Zepher 4

R-Go Caparo 4

R-Go Zepher 4

R-Go Caparo 4

R-Go Zepher 4

Artikelnummer

RGOVLCA4SI

RGOVLZE4SI

RGOVLCA4TWSI

RGOVLZE4TWSI

RGOVLCA4SBSI

RGOVLZE4SBSI

Gasveer

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Capaciteit (in kg)

3-9

0-8

3-9

0-8

2-8

2-8

Maximale
beeldschermmaat

N.v.t.

N.v.t.

<26 inch

<26 inch

<26 inch

<26 inch

Kantelbaar (in °)

80°
(-40° tot +40°)

80°
(-40° tot +40°)

80°
(-40° tot +40°)

80°
(-40° tot +40°)

80°
(-40° tot +40°)

80°
(-40° tot +40°)

Zwenkbaar (in °)

-180° tot +180°

-180° tot +180°

-180° tot +180°

-180° tot +180°

-180° tot +180°

-180° tot +180°

Draaibaar (in °)

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Maximale Lengte Arm
Extensie (in ‘‘/ cm)

23,2’’ / 59 cm

22’’ / 56 cm

23,2’’ / 59 cm

22’’ / 56 cm

23,2’’ / 59 cm

22’’ / 56 cm

VESA (in mm)

75 x 75 tot
100 x 100

75 x 75 tot
100 x 100

75 x 75 tot
100 x 100

75 x 75 tot
100 x 100

75 x 75 tot
100 x 100

75 x 75 tot
100 x 100

Plant bomen met onze
monitorarmen
Wij compenseren de CO2 uitstoot die
veroorzaakt wordt bij de productie van onze
monitorarmen. Dit doen wij door bomen te
planten samen met een non-profit organisatie.

Bekijk al onze ergonomische
oplossingen op www.r-go-tools.nl

