
R-Go Viva Ergonomische laptoptas

Overal gezond werken
Gemaakt in samenwerking met Stichting Agua Viva

Met geïntegreerde laptopstandaard

Bevat een geïntegreerde laptopstandaard 
die gemakkelijk op ooghoogte kan worden 
ingesteld. Zo werk je overal ergonomisch!

Sociaal project

De R-Go Viva laptoptas wordt geproduceerd 
in samenwerking met stichting Agua Viva in 

Brazilië. Door onze laptoptas te kopen, help je 
mensen in nood aan een baan. Zo geef je ze 

een kans om een nieuw bestaan op te bouwen.

Gold gecertificeerd leer

Voor onze laptoptas hebben we gekozen 
voor leer met de hoogste certificering 
van de internationale organisatie LWG 

“Leather Working Group”.

Met verstelbare schouderriem
Gemaakt in Brazilië

In hoogte verstelbaar
Bevat een geïntegreerde 

laptopstandaard die gemakkelijk op 
ooghoogte kan worden ingesteld.

Ook verkrijgbaar in bruin

Extra vakken
De tas is voorzien van extra 
opbergmogelijkheden voor een los 
toetsenbord en muis.
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Ontdek onze  
ergonomische 
laptoptassen.

Bekijk 
deze 
video!



Sociaal project

De R-Go Viva laptoptas wordt geproduceerd in samenwerking met stichting 
Agua Viva in Brazilië. Met het aanschaffen van onze laptoptas help je 
mensen in nood. Door ze werk te bieden, geef je ze niet alleen perspectief, 
maar ook een bron van inkomsten. Bovendien wordt ongeveer 20% van de 
productiekosten van de laptoptas gedoneerd aan stichting Agua Viva. Zo 
kan Agua Viva nog meer mensen een nieuwe kans geven!

Laptops zijn ideaal om overal mee te 
werken. Helaas zijn ze niet ergonomisch en 
lokken ze een voorovergebogen houding uit. 
En juist deze houding is zo belastend voor je 
nek en schouders. Wij hebben de R-Go Viva 
laptoptas ontwikkeld, die het mogelijk maakt 
om overal gezond te werken.

Gezond laptopgebruik

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

Creëer overal je ergonomische werkplek.

Onze R-Go Viva laptoptas

Onze laptoptas is uitgerust 
met een in hoogte verstelbare 
standaard, zodat je je scherm 
op ooghoogte kunt brengen. 
Zo zit je automatisch rechtop. 
De tas is ook voorzien van 
extra vakken voor een los toet-
senbord en muis.
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