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Den mobila arbetsplatsen
På kontoret är vi som tur är vana vid en viss kvalitetsnivå när det gäller arbetsmiljö och ergonomi. Det är dock inte alla 
som tar detta med sig när de jobbar hemifrån eller på andra platser – trots att vi gör detta allt oftare. Det är inte så 
många som vet att det finns lika många bestämmelser och riktlinjer för mobila arbetsplatser som för kontor. I alla fall 
om vi jobbar mobilt minst en dag i veckan. I dessa fall är det viktigt att din bärbara dator inte är ditt enda arbetsredskap.

Mobilt och ergonomiskt – samtidigt
Är du en sådan som ofta byter arbetsplats men som tycker att 
det verkar för krångligt att ta med sig de ergonomiska lösning-
arna hem från kontoret? Då ska du läsa mer här. Det behöver 
nämligen varken vara tungt eller besvärligt att ta med sig en 
välfungerande arbetsstation.

En optimerad arbetsplats
Det mobila RollerMouse-kittet är tänkt för dig som vill priori-
tera de rätta redskapen oavsett var du jobbar för dagen. Det 
ger variation och ökar effektiviteten eftersom det förebygger 
de spänningar och smärtor som en vanlig mus kan orsaka.

Enkelt och effektivt
Med RollerMouse Travel Kit kan du enkelt se till att du får en 
ergonomisk arbetsställning var du än jobbar. Packa ner alla 
delar och bär med dem under armen. Det är enkelt att packa 
upp och ihop när du byter plats.
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Detta innehåller ett Travel Kit:

A    Contour Universal Sleeve enkel att packa ner och ta med sig.

B      Contour Laptop Stand ser till att den bärbara datorn kommer upp i rätt höjd så att du slipper böja nacken.

C  RollerMouse Red plus Wireless en ergonomisk mus som säkerställer variation och ett effektivt arbetsflöde. 

D     Balance Keyboard ett ergonomiskt och kompakt tangentbord som kan ställas in med negativ lutning.

Tekniska specifikationer
Bredd 27 cm
Djup 63 cm
Höjd 11 cm
Vikt: 2 kg
SKU RM-RED PLUS-WL-TK
EAN: 7 43870 00431 9


