BDO Gebruikerstest
Ergonomische oplossingen
van R-Go Tools
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Het constant letten op een goede werkhouding
tijdens beeldschermwerk schiet er vaak bij in. Vooral
wanneer het werk snel af moet zijn of wanneer er veel
concentratie nodig is. Daarom is het belangrijk om
aandacht te besteden aan de werkplek en deze gezond
in te richten. Een ergonomisch ingerichte werkplek zal
ongemerkt stimuleren om tijdens het werk een gezonde
houding aan te nemen.

OVER BDO
BDO is een internationaal opererende accountantsorganisatie met meer dan 1.500
vestigingen in ruim 162 landen en bijna 74.000 professionals in dienst. BDO biedt
organisaties nieuwe perspectieven met diensten op het gebied van audit en assurance,
belastingadvies, advisory, accountancy en bedrijfsadvies.
OVER R-GO TOOLS
R-Go Tools ontwikkelt en produceert ergonomische hulpmiddelen voor gezond
beeldschermwerk en levert wereldwijd via partners. De producten van R-Go
Tools kenmerken zich door de unieke combinatie van ergonomie, betaalbaarheid,
duurzaamheid en design.

BDO heeft meegedaan aan een gebruikerstest van
ergonomische producten van R-Go Tools.
Omdat BDO goed voor haar thuiswerkende
medewerkers wil zorgen, hebben ze een online portal
opgericht waar medewerkers producten kunnen
bestellen.
De HR/ Preventie functionaris en inkoopmedewerker
van BDO hebben voor de gebruikerstest de volgende
producten van R-Go Tools uitgeprobeerd:
• R-Go Riser laptopstandaard
• R-Go HE muis
• R-Go Split toetsenbord

Resultaten review
De deelnemers waren tevreden tot zeer tevreden over de producten van
R-Go Tools. Ze gaven aan de ergonomische producten van R-Go Tools
aan te bevelen aan anderen.
R-Go Riser Laptopstandaard
De R-Go Riser brengt elk laptop beeldscherm eenvoudig op ooghoogte. Zo staat het hoofd in een natuurlijke stand
en vermindert de spanning in de nek- en schouderspieren. De R-Go Riser is gemaakt van aluminium, zodat het licht
van gewicht is, terwijl de stevigheid wordt gewaarborgd. Deze laptopstandaard is eenvoudig in 5 stappen hoogte in
te stellen.

“Hoge kwaliteit en
interessant design”

STAND-ALONE LAPTOPSTANDAARD

ULTRADUN

Lichtgewicht, slechts 1.4 mm dun, makkelijk om
mee te nemen. Perfect voor onderweg!

EENVOUDIG VERSTELBAAR

Kan verstelt worden in 5 posities. Brengt het scherm
makkelijk op ooghoogte en voorkomt nek- en
schouderklachten.

GEMAAKT VAN ALUMINIUM

Deze laptopstandaard is gemaakt van aluminium,
wat hem erg sterk maakt: hij kan tot 5 kg dragen!

VERKRIJGBAAR IN ZWART, WIT EN ZILVER

GEMAAKT IN NEDERLAND

De R-Go Riser Flexible is ontworpen en geproduceerd
in Nederland: een 100% Nederlands product!

R-Go HE Muis
De HE muis heeft een verticale grip die zorgt voor een neutrale, ontspannen stand van hand en pols. Deze vorm
stimuleert de muisbeweging vanuit de onderarm in plaats van uit de pols. Op deze manier worden lichamelijke
klachten zoals RSI voorkomen. De muis ligt prettig in de hand en ondersteunt alle vingers.

INSTELBARE DPI

Instelbare DPI voor hoge nauwkeurigheid of optimale ergonomie

PROGRAMMEERBARE KNOPPEN

Stel je knoppen, zoals ‘knippen’ en ‘plakken’,
zelf in om efficiënter te werken

GERECYCLED KUNSTSTOF

Deze muis is gemaakt van gerecycled
kunststof

SOFTCOATING

Softcoating voor een warm gevoel
en verbeterde grip

LICHTGEWICHT

Lichtgewicht voor een minimale spierspanning

BEDRADE OF DRAADLOZE VERBINDING

Draadloze varianten bevatten een oplaadbare accu,
met een levensduur tot 50 uur

CONNECTIVITEIT

Draadloze varianten verkrijgbaar in
Bluetooth of 2.4 Ghz

R-Go Split Break Toetsenbord
Het R-Go Split toetsenbord bestaat uit twee losse delen. Deze twee delen kunnen in elke gewenste positie geplaatst
worden, zodat je altijd kunt typen met rechte polsen. Het compacte ontwerp van het toetsenbord zorgt ervoor dat
bij gelijktijdig gebruik van toetsenbord en muis beide handen altijd binnen schouderbreedte blijven. Door de lichte
toetsaanslag is er minimale spierspanning aanwezig tijdens het typen. Het toetsenbord is plat, waardoor de handen
en polsen tijdens het typen plat en ontspannen zijn.

“Makkelijk in gebruik. Goed voor de
preventie van klachten vanwege
het design en de applicaties die
aangeven wanneer je even een
pauze dient te nemen.”

R-GO NUMPAD BREAK

Aan twee kanten van het toetsenbord zijn
USB aansluitingen aanwezig voor de R-Go
Numpad Break

COMPACT LICHTGEWICHT MODEL

Nooit meer opzij reiken naar je muis. Makkelijk mee te
nemen, dus ideaal voor onderweg!

INGEBOUWDE MAGNEET

Verander het toetsenbord in één beweging van gesplitst naar compact

ULTRA DUN ONTWERP

Een ultradun ontwerp voor ontspannen, platte
polsen tijdens het typen

GEPATENTEERDE PAUZE INDICATOR

Download de R-Go Break software via
www.r-go-break.com

LICHTE TOETSAANSLAG

Het speciale schaarmechanisme in de
toetsen zorgt voor een lichte toetsaanslag

100% GERECYCLED PLASTIC

Het plastic wat voor dit toetsenbord is
gebruikt is 100% gerecycled

Creating healthier workplaces
www.r-go-tools.nl

