
Ontdek onze  
documenthouders.

R-Go Flex Read en R-Go Read2Write documenthouders

Verhoog je documenten 
Zodat je altijd in een rechte houding kunt werken.

Stimuleert een rechte houding

Met een documenthouder breng je het papier 
naar je ogen en neem je  automatisch een 

rechte werkhouding aan.

Ideaal voor lezen en schrijven

Beide documenthouders zijn ideaal voor 
lezen en schrijven. De R-Go Read2Write 
kun je in één beweging veranderen van 

lees- naar schrijfstand!

Zachte foam polssteun

De documenthouders zijn voorzien 
van een zachte foam polssteun voor 

optimaal comfort.

Verstelbaar in 6 hoeken
Deze documenthouder is verstelbaar in 6 

standen om aan jouw behoeften te voldoen.

Zachte foam polssteun
Met een zachte foam strip om je 
polsen te ondersteunen en voor 

optimaal comfort.

Uniek ontwerp
De R-Go Flex Read heeft een uniek 

ontwerp met acryl transparant 
bovenblad en stalen basisframe.
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We care for your health

Gezond leven en gezond werken zijn belangrijk voor 
iedereen. Daarom ontwerpen wij ergonomische 
producten met jou in gedachten!

Blijf in contact www.r-go-tools.nl+31 (0)345 758 000 info@r-go-tools.com

Alle R-Go documenthouders

Met de R-Go Read2Write word je onbewust 
gestimuleerd om in een gezonde houding te 
werken. Door je documenten voor je te plaatsen 
op een documenthouder in plaats van naast je 
toetsenbord, voorkom je een ongemakkelijke 
houding. Deze documenthouder verander je 
eenvoudig in een schrijfblad door de bovenkant 
naar voren te trekken. Door het werk naar je 
toe te halen, voorkom je een voorovergebogen 
houding.

Voor het maken van aantekeningen heeft de 
Read2Write een polssteun van zacht schuim aan 
de voorkant. Dit voorkomt druk op de polsen 
tijdens het schrijven. Naast ergonomische 
eigenschappen heeft deze documenthouder een 
uniek ontwerp. Hij is gemaakt van lichtgewicht 
aluminium met een dunne bovenkant van 
eikenhout of mat acrylaat.

R-Go Read2Write

Voor lezen Voor schrijven

Van lezen naar schrijven in één beweging
2-in-1

R-Go Flex Read R-Go Read2Write
Mat acrylaat

R-Go Read2Write
Eikenhout
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Verstelbaar Ja • •

Frame Staal Aluminium Aluminium

Materiaal 
bovenkant Transparant acrylaat Mat acrylaat Eikenhout


