
R-Go Caparo 4 en R-Go Zepher 4 monitorarmen

Duurzaamheid begint bij het ontwerp
Ontworpen volgens de principes van circulariteit.

Gecertificeerd 100% circulair

De monitorarm is zo ontworpen dat de 
materialen gemakkelijk kunnen worden 

gescheiden voor recycling. De verpakking is 
opvouwbaar en 100% van karton.

Modulair ontwerp

Gemakkelijk naar wens uit te breiden met een 
documenthouder, laptophouder, Smartbar of een 
extra arm. De modules kunnen eenvoudig worden 

vervangen, gerepareerd of opgewaardeerd.

Eenvoudig verstelbaar

Eenvoudig verstelbaar in diepte en 
hoogte. Het scherm kan naar wens 

kantelen en draaien. De Caparo arm is 
voorzien van een gasveer.

SMART Stop
Zet de draaibeweging van de 
arm in een bepaalde richting 

vast met de rotatiestop.

Geïntegreerde gasveer
De Caparo 4 monitorarm heeft 
een geïntegreerde gasveer.

Minimaal gewicht
We gebruiken een minimum aan 

materialen zodat ook het gewicht 
minimaal is.

SMART Connect
Sluit alle modules aan zonder 

gereedschap en op intuïtieve manier.

SMART Lock
Bevestig je scherm met één klik 

aan de monitorarm.

Creating healthy workplaces | www.r-go-tools.nl

Installatie van bovenaf
De monitorarmen kunnen 
eenvoudig van bovenaf het 
werkblad worden geïnstalleerd.

Ontdek onze 
circulaire
monitorarmen.

Bekijk 
deze 
video!

Geïntegreerd kabelmanagement
Werk alle kabels netjes weg in de 
geïntegreerde kabelgoot.

R-Go Monitor
arms



We care for our environment

 Onze monitorarmen zijn gemaakt van bijna 100% gerecyclede grondstoffen.
 Ontworpen om lang mee te gaan: gemaakt van eersteklas materialen voor 
een lange levensduur.

 Wij compenseren de CO2 uitstoot die wordt veroorzaakt door de productie 
van onze monitorarmen. Hiervoor planten we bomen samen met non-
profitorganisatie One Tree Planted.

 Levenslange recyclinggarantie: we zorgen ervoor dat onze monitorarmen bij 
inlevering aan het einde van hun levensduur worden gerecycled.

Wist je dat een verkeerde opstelling van het 
beeldscherm een direct effect heeft op je 
werkhouding? Een voorovergebogen houding 
kan snel leiden tot nek- en schouderklachten. In 
deze houding oefent het gewicht van je hoofd 
een kracht uit op je nekspieren die vergelijkbaar 
is met 27 kilogram! Met behulp van een 
monitorarm kun je gemakkelijk en snel je 
beeldscherm op ooghoogte brengen. Zo neem 
je automatisch een rechte werkhouding aan.

Gezond beeldschermwerk

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

Onze monitorarmen zijn modulair opgebouwd, zodat je in elke situatie 
een ergonomische werkplek kunt creëren. Werk je met meerdere 
schermen of gebruik je liever een documenthouder of laptophouder? 
Het is allemaal mogelijk met behulp van losse modules.

Voorkomt een slechte werkhouding Modulaire monitorarm

Bouw je eigen 
opstelling!

Alle R-Go monitorarmen

R-Go Caparo 4 D2 R-Go Zepher 4 C2 R-Go Caparo/Zepher Twin

Artikelnummer RGOVLCA4SI RGOVLZE4SI RGOVLCA4TWSI/RGOVLZE4TWSI

Gasveer Ja Nee Ja/nee

Draagvermogen in kg 3-9 0-8 3-9/0-8

Maximale schermgrootte ≤40 inch ≤40 inch ≤32 inch


