
Ett smartare sätt att arbeta.
Jobmate Softgel Wrist Support är ett bekvämt gelfyllt handleds-
stöd som lindrar och förebygger symptom som stelhet och smär-
ta i armarna. Handledsstödet är utformat så att vinkeln mellan 
arm och handled rätas ut, vilket minskar belastningen när du 
arbetar med tangentbord och mus. Det halksäkra materialet 
fäster mot ditt skrivbord samtidigt som den friktionsfria ytan gör 
det enkelt att röra dina händer med stor precision. 

• Avlastar och minskar spänningar i handleder och armar.
• Förebygger symptom som ”musarm”.
• Passar till de flesta tangentbord.

Jobmate Softgel Wrist Support 

 Material: Neoprengummi, tyg; Lycra med elastisk PU 
under, Gel; PU, undersida; PE film.

Rengöring: Rengör med jämna mellanrum. Torka med 
en fuktig luddfri trasa med milt rengörings-
medel. 

Mått: Slim: Bredd 500 x Djup 74 x Höjd 22 mm
Wide: Bredd 475 x Djup 100 x Höjd 25 mm

Art. nr:               Slim 506003,
                             Wide 506004 (se bild nedan)
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För ännu bättre ergonomi, skaffa hela Jobmateserien.

Jobmate Keyboard är tunt och 
användarvänligt tangentbord i fullstor-
lek. Patenterade tangentknappar som är 
ergonomiska. Svart bakgrundsfärg och vit 
teckenfärg ger en tydlig kontrast och bra 
synergonomi, vilket gör att ögats an-
strängning minskas.

Jobmate Softgel Mousepad är en 
ergonomiskt utformad musmatta för att 
avlasta din arm. Tillägget av ett gelfyllt 
handledsstöd ger extra stöttning och för-
hindrar musarm. Det halksäkra materialet 
fäster på ditt skrivbord medan den frik-
tionsfria ytan på musmattan ger maximal 
precision

Jobmate Delux Mouse är en trådlös 
ergonomisk femknapparsmus som med 
sin vertikala utformning placerar handen i 
ett naturligt ”hälsningsläge” och därmed 
minskar statisk muskelspänning. Musen 
har ett avtagbart stöd för handens sida 
och ett scrollhjul med klickfunktion. Med 
en behaglig yta som ger skön komfort. 
Nano USB. Plug & Play. Wireless.
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