
Ontdek onze  
R-Go Riser
Laptopstandaards.

R-Go Riser Laptopstandaards

Overal gezond werken
Maak snel en eenvoudig je eigen ergonomische werkplek

Stimuleert een rechte houding

Voorkom een gebogen houding met deze 
slimme laptopstandaards, of je nu thuis of 

op kantoor werkt. Je kunt ze in verschillende 
standen zetten, passend bij jouw lengte.

Op ooghoogte werken

Deze standaards verhogen je scherm 
gemakkelijk tot ooghoogte. Zo staat je hoofd 

in een natuurlijke stand en vermindert de 
spanning in je nek- en schouderspieren.

Gemakkelijk mee te nemen

Lichtgewicht en ultradun. Onze dunste 
Riser is slechts 1,4 mm en weegt 110 

gram. Perfect voor onderweg!

Ook verkrijgbaar als R-Go Riser Attachable
De R-Go Riser Attachable variant wordt 
geïntegreerd met je laptop door middel
van klittenbanden.

Gemaakt van HYLITE® aluminium
Deze laptopstandaard is gemaakt van Hylite®: 

het dunste aluminium composite materiaal 
ter wereld. Dit maakt de standaard zeer licht: 

makkelijk mee te nemen!

Verkrijgbaar in zwart, zilver en wit

Eenvoudig verstelbaar
Kan in 5 standen worden versteld. Brengt 
het scherm gemakkelijk op ooghoogte en 

voorkomt nek- en schouderpijn.
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Sterk materiaal
Gemaakt van aluminium 

waardoor het zeer sterk is! De 
standaard kan tot 5 kg dragen.

R-Go Riser
Laptopstandaards

Bekijk 
deze 
video!



 De Riser laptopstandaards kunnen 100% gerecycled worden.
 Levenslange recyclinggarantie: wij zorgen ervoor dat onze laptopstandaards 
bij inlevering worden gerecycled aan het einde van hun levensduur.

We care for our environment

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

Alle Riser laptopstandaards

Met de R-Go Riser Duo laptop- en 
tabletstandaard kun je zowel je laptop als je 
tablet verhogen. De standaard is eenvoudig 
in 4 standen verstelbaar, zodat je altijd op 
ooghoogte kunt werken. Dit brengt je hoofd 
in een natuurlijke stand en vermindert de 
spanning in je nek- en schouderspieren. De 
R-Go Riser Duo is ultradun en lichtgewicht: 
ideaal om mee te nemen in je tas!

R-Go Riser Duo
De 2-in-1 standaard voor laptop en tablet

Geïntegreerde documenthouder
Met geïntegreerde 
documenthouder om je 
documenten te verhogen, zodat 
je ze gemakkelijker kunt lezen.

Eenvoudig verstelbaar
Is verstelbaar in 4 standen. Brengt het 
scherm gemakkelijk op ooghoogte en 

voorkomt nek- en schouderpijn.

R-Go Riser Flexible R-Go Riser Attachable R-Go Riser Duo

RGORISTBL RGORIATBL RGORIDUOBL

Voor laptop of tablet Laptop Laptop Laptop/tablet

Geïntegreerd met 
laptop •

Kleur Zwart (1) Zwart Zwart

(1) Ook verkrijgbaar in zilver. Ga voor alle artikelnummers naar onze website.


