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SMART LOCK*
Bevestig je scherm met één klik aan de 
monitorarm

GEÏNTEGREERDE GASVEER
De Caparo 4 monitorarm heeft een geïn-
tegreerde gasveer

GEÏNTEGREERD KABELMANAGEMENT
Werk alle kabels netjes weg met de geïntegreerde 
kabelgoot

INSTALLATIE VAN BOVENAF
De monitorarmen kunnen eenvoudig van 
bovenaf het werkblad worden geïnstalleerd 

SMART STOP*
Zet de draaibeweging van de arm in een 
bepaalde richting vast met de rotatiestop

SMART CONNECT*
Verbind alle modules zonder gereed-
schap en op een intuïtieve manier

*GEPATENTEERDE SMART TECHNOLOGIEËN

Duurzaamheid begint bij het 
ontwerp

Circulaire 
monitorarmen

Wij hebben onze Zepher en Caparo monitorarmen ontwor-
pen volgens de principes van circulariteit:

1. MODULAIR ONTWERP
 De modules kunnen eenvoudig vervangen, gerepa-

reerd of geüpgraded worden

2. MINIMAAL GEWICHT
 We gebruiken een minimum aan materialen zodat het 

gewicht ook minimaal is

3. ONTWORPEN OM LANG MEE TE GAAN
 Gemaakt van premium materialen voor een lange 

levensduur

4. GECERTIFICEERD 100% CIRCULAIR
 De monitorarm is gemaakt van recyclebare 

materialen. De monitorarm is zo ontwikkeld dat de 
materialen eenvoudig te scheiden zijn voor recycling. 
De verpakking is opvouwbaar en 100% karton

 
5. LIFETIME RECYCLE GARANTIE
 Er geldt lifetime recycle garantie op alle monitorar-

men, waarbij het materiaal 100% gerecycled wordt

Plant bomen met onze 
monitorarmen

Wij compenseren de CO2 uitstoot die 
veroorzaakt wordt bij de productie van onze 
monitorarmen. Dit doen wij door bomen te 
planten samen met een non-profit organisatie. 



ERGO

E X P E R T S

R-Go Caparo 4 en R-Go Zepher 4

Monitorarmen

R-GO MONITORARM R-GO TWIN MONITORARM R-GO SMARTBAR
R-Go Caparo 4 R-Go Zepher 4 R-Go Caparo 4 R-Go Zepher 4 R-Go Caparo 4 R-Go Zepher 4

Artikelnummer RGOVLCA4SI RGOVLZE4SI RGOVLCA4TWSI RGOVLZE4TWSI RGOVLCA4SBSI RGOVLZE4SBSI

Gasveer Ja Nee Ja Nee Ja Nee

Capaciteit (in kg) 3-9 0-8 3-9 0-8 2-8 0-8

Maximale 
beeldschermmaat

<40 inch <40 inch <26 inch <26 inch <26 inch <26 inch

Kantelbaar (in °) -19° - +16° -19° - +16° -19° - +16° -19° - +16° -19° - +16° -19° - +16°

Zwenkbaar (in °) -180° - +180° -180° - +180° -180° - +180° -180° - +180° -180° - +180° -180° - +180°

Draaibaar (in °) 360° 360° 360° 360° 360° 360°

MONITORARM OP MAAT

Onze monitorarmen zijn modulair 
ontworpen, zodat je in elke situatie een 
ergonomische werkplek kunt creëren. 
Werk je met meerdere schermen, 
of maak je graag gebruik van een 
documenthouder of laptopstandaard? 
Het kan allemaal met behulp van losse 
modules. 

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

GEZOND BEELDSCHERMWERK

Wist je dat een verkeerde opstel-
ling van het beeldscherm direct 
effect heeft op je werkhouding? Met 
gebruik van een monitorarm kun je 
je beeldscherm eenvoudig en snel 
op ooghoogte brengen. Zo neem je 
automatisch een rechte werkhouding 
aan en voorkom je nek- en schouder-
klachten.

Bouw 
je eigen 

opstelling

EXTRA ARM

R-GO MORELIA 
DOCUMENTHOUDER R-GO MORELIA 

LAPTOPHOUDERR-GO HYGIËNISCH 
VEILIGHEIDSSCHERM


