
Handy Combiarmstöd  
(art 459-4020) är lämpligt  
vid kombinerat arbete  
med tangentbord och dator-
mus. Kan även monteras på 
bordsskiva med ”maguttag” 
samt diagonalt i 90° hörn-
skivor.

Den asymmetriska formen 
på Handy Asymmetrisk (art 
nr 459-5015)  ger en naturligt 

centrerad placering fram-
för tangentbordet. Extra 

stor avlastningsyta för 
handen är bra vid 

frekvent arbete mel-
lan tangentbord 
och mus.

Handy Fasta Underarmsstöd

Behagligt  
& avlastande
Handy är ett fast underarms-

stöd som är mycket stabilt 

och ergonomiskt utformat 

för effektiv avlastning av 

hela underarmen. Handleden 

kan hållas rakt utan att trött-

samma spänningar uppstår. 

Tillverkad i naturmaterial och 

skönt mjukstoppad med över-

drag av bahaglig lycra. Passar 

oavsett sarg till alla typer av 

bordsskivor. Monteras snabbt 

och enkelt utan inverkan på 

bordsskivan.

Handy DUO Combiarmstöd (art nr 459-3015) underarmsstöd för arbete vid tangentbord 
och mus, vilken kan justeras i bredd och djup för svängda bordsskivor. Ett mjukt avlas-
tande stöd i behaglig lycra. Färg: Svart. Mått: bredd 680-820 mm, djup 240 mm.

Handy Basarmstöd (art nr 459-4022) 
är speciellt anpassad för arbete vid 
tangentbord där armarna är cen-
trerade in mot kroppen. Kombinera 
gärna med Handy Musarmsstöd  
(art nr 459-4024) som känns mycket 
bekväm och ger stor avlastning för 
armen vid traditionellt arbete med  
datormus. 

Handy Underarmsstöd tillsammans med MouseTrapper – skapar en stor 
variation och optimal avlastning för ett behagligare arbete vid datorn. 

• Optimal avlastning för hela 
underarmen.

• Raka handleder utan spän-
ningar vid tangentbordet.

• Klädsel i slitstarkt och  
behaglig lycra.

• Mjukstoppat för bästa  
komfort.

• Enkel att montera utan  
verktyg.

Musarmsstöd
Bredd 190 mm, djup 225 mm

Basarmsstöd
Bredd 565 mm, djup 225 mm

Combiarmstöd
Bredd 670 mm, djup 230 mm
Svart lycra eller svart  
konstläder.

DUO Combiarmsstöd
Bredd 680-820 mm,  
djup 240 mm

Asymmetriskt armstöd
Bredd 660 mm, djup 210 mm

Combiarmsstödet finns 
även i svart konstläder 
(art nr 459-3020).

Musarmsstödet finns 
även i vinröd version. 
Art nr 459-2024.


