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Wij hebben deze standaards ontwikkeld zodat 
jij overal gezond kunt werken.

1. STIMULEERT RECHTE HOUDING
 Of je nu op kantoor werkt of thuis, de 

Riser brengt je scherm eenvoudig op 
ooghoogte. Zo voorkom je klachten aan 
nek- en schouders. 

2. ALTIJD OP OOGHOOGTE
 Je kunt het scherm eenvoudig in hoogte 

verstellen, zodat je altijd op ooghoogte 
kunt werken.

3. LICHTGEWICHT
 Deze Riser is ultra dun en licht van ge-

wicht: ideaal om mee te nemen in je tas!

Flexible en Attachable 
Laptopstandaards

R-Go Riser
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VERKRIJGBAAR IN ZWART, WIT EN ZILVER

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 de gewenste hoogte waar-
door je nek- en schouderklachten voorkomt

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

STAND-ALONE LAPTOPSTANDAARD

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

Ook verkrijgbaar als 
R-Go Riser Attachable

Deze standaard is ook verkrijgbaar 
als geïntegreerde laptopstandaard, 
die met velcro te bevestigen is aan je 
laptop.  
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ULTRADUN
Lichtgewicht, makkelijk om mee te nemen. 
Perfect voor onderweg!

EENVOUDIG VERSTELBAAR
Kan verstelt worden in 4 posities. Brengt het scherm mak-
kelijk op ooghoogte en voorkomt nek- en schouderklachten

GEÏNTEGREERDE DOCUMENTHOUDER
Om documenten in één lijn te plaatsen met je 
toetsenbord en scherm

Wij hebben deze multifunctionele standaard 
ontwikkeld zodat jij overal gezond kunt werken.

1. 2 IN 1 STANDAARD
 Deze standaard kan zowel gebruikt worden 

voor het verhogen van je laptop als je 
tablet. 

2. ALTIJD OP OOGHOOGTE
 Je kunt het scherm eenvoudig in 4 standen 

verstellen, zodat je altijd op ooghoogte 
kunt werken.

3. LICHTGEWICHT
 Deze Riser is ultra dun en licht van ge-

wicht: ideaal om mee te nemen in je tas! 

Laptop- en tabletstandaard

R-Go Riser 
Duo
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LAPTOP- EN TABLET STANDAARD IN 1
Kan voor zowel laptop als tablet worden gebruikt

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

GEMAAKT IN NEDERLAND
De R-Go Riser Duo is ontworpen en geproduceerd 
in Nederland: een 100% Nederlands product!



R-Go Riser

Laptop en tablet standaards

R-GO RISER DUO (1) R-GO RISER FLEXIBLE R-GO RISER ATTACHABLE (2)

Wit • RGORISTWH RGORIATWH

Zilver • RGORISTSI RGORIATSI

Zwart RGORIDUOBL RGORISTBL RGORIATBL

(1) Geschikt voor laptop en tablet
(2) Kan alleen worden gebruikt wanneer deze is bevestigd aan een laptop

vast aan het scherm en de muisbedie-
ning is ongunstig. Bij meer dan 2 uur 
laptop gebruik per dag neemt de kans 
op klachten al fors toe. 

WIJ HEBBEN DE OPLOSSING!

Om toch gezond te kunnen werken 
met je laptop, chromebook of tablet 
hebben wij ergonomische laptop en 
tablet standaards ontwikkeld. Deze ver-
hogers brengen je scherm eenvoudig 
op ooghoogte. Zo staat je hoofd in 
een natuurlijke stand en vermindert de 
spanning in je nek- en schouderspieren. 

Vergeet niet om een los toetsenbord 
en muis te gebruiken.

Bekijk al onze ergonomische 
oplossingen op www.r-go-tools.nl

‘‘De R-Go Riser is de meest dunne laptop 
standaard met een zeer licht gewicht. Ook is 
hij erg makkelijk in gebruik. Ideaal wanneer 
je veel met je laptop op pad bent en toch 
een ergonomische werkplek wilt behouden.’’ 

Lodewijk P.

WERK JE VAAK IN EEN 
GEBOGEN HOUDING?

Wist je dat je nekspieren bij een 
voorovergebogen houding constant 
je hoofd moeten tillen? Met de kin 
op de borst is de kracht op je nek al 
snel 27 kilo! En juist deze gebogen 
houding komt veel voor bij laptop- en 
tabletgebruik. 

Uit onderzoek is gebleken dat mobie-
le devices een groter gezondheids-
risico met zich meebrengen dan het 
gebruik van een vaste PC. Zo kan de 
laptop niet goed worden aangepast 
aan de gebruiker: het toetsenbord zit 
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