VSS-2 Sit-Stand-bureauverhoger
vav.link/nl/vss-2 VSS-2

Voor een correcte houding
Verkrijgbaar in twee maten: small (klein) en medium (middelgroot)
Hoogwaardige aluminium constructie
Geïntegreerde tabletsleuf

De Sit-Stand-verhogers van Vision (VSS of Vision Sit-Stand)
worden geplaatst op bestaande bureaubladen en stellen
bedrijven in staat hun verplichtingen omtrent gezondheid en
veiligheid op de werkplek na te komen zonder het hele
bureau te hoeven vervangen.
Computergebruikers kunnen in een ergonomische houding
werken doordat ze onbeperkt kunnen wisselen tussen een
zittende en staande houding. Hierdoor worden de mobiliteit
van de spieren en de bloedsomloop verbeterd. Uiteindelijk
blijven ze zich prettig voelen tijdens het werk, waardoor hun
productiviteit en welzijn toenemen.

Sit-Stand-2 Desk Medium
EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2020

Sit-Stand-2 Desk Small
EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2021

VSS-2M EU SAP: 4457174

VSS-2S EU SAP: 4457173

Smal voetstuk
De VSS-2 heeft een smal voetoppervlak voor toepassingen waarbij
ruimte op het bureau belangrijk is. Het bereik voor hoogteaanpassing is daarom ook iets kleiner dan dat van het VSS-1model.

Krasvast
Het monitorplatform en het toetsenbordplatform zijn gemaakt van
streepvrij materiaal.

Small (klein)
Het bovenste platform op het kleine model is 680 mm (26,8″)
breed x 520 mm (20,5″) diep, met een toetsenbordplatform van
680 mm (26,8″) breed en 215 mm (8,5″) diep.
Medium (middelgroot)
Het bovenste platform op het middelgrote model is 800 mm
(31,5″) breed x 520 mm (20,5″) diep, met een toetsenbordplatform
van 680 mm (26,8″) breed en 215 mm (8,5″) diep.
Hoogte-aanpassing
Een gasvering zorgt ervoor dat het platform soepel omhoog en
omlaag beweegt. Zowel het kleine als het middelgrote model
hebben eenzelfde hoogtebereik van 170-430 mm (6,7-16,9″).

Tabletsleuf
De bovenste plank is aan de voorrand voorzien van een
geïntegreerde sleuf voor iPads en tablets.
Monitorbevestigingen
De bovenste plank heeft aan de achterkant een gat voor het snel
en veilig bevestigen van monitorbeugels van Vision, zodat het niet
nodig is de klemmen te gebruiken.
Kantelafstelling
Het toetsenbord heeft een verticale kantelafstelling van 8° voor
optimale ergonomie.

SPECIFICATIES
VSS-2M Sit-Stand-2 Desk Medium
PRODUKTMÅL
Se tegninger

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Stål

STØRRELSE MED EMBALLAGE
885 x 225 x 619 mm/ 34,84″ x 8,86″ x 24,37″

FARVE
Sort / Mørkegrå

PRODUKTVÆGT
21,3 kg (46,96lbs)

GARANTI
Livslang garanti med returret til forhandler

VÆGT MED EMBALLAGE
25,0 kg (55,12 lbs)

MEDFØLGENDE TILBEHØR
I/T

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
15 kg (33 lbs)

OVERHOLDELSER
RoHS

VSS-2S Sit-Stand-2 Desk Small
PRODUKTMÅL
Se tegninger

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Stål

STØRRELSE MED EMBALLAGE
765 x 225 x 619 mm/ 30,12″ x 8,86″ x 24,37″

FARVE
Sort / Mørkegrå

PRODUKTVÆGT
19,3 kg (42,55lbs)

GARANTI
Livslang garanti med returret til forhandler

VÆGT MED EMBALLAGE
22,1 kg (48,72 lbs)

MEDFØLGENDE TILBEHØR
I/T

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
15 kg (33 lbs)

OVERHOLDELSER
RoHS

