
Din ideelle ergonomiske arbeidsplass? 
Skap den med Dataflex. 

Ergonomi  
i arbeid



En pålitelig og kunnskapsrik partner

Vi tror på varige forhold til kunder og partnere. 
Så vi ønsker å gi råd, service og støtte for å gjøre 
hverdagen enklere for dere. Fra effektiv lagerstyring 
og produktpakketering til tips om å konfigurere en 
ergonomisk arbeidsstasjon, er vi her for å hjelpe. 

Bærekraftig og åpenhet

Vi ønsker å gjøre vår del for en bærekraftig planet. Vi 
prøver også å være transparente og lydhøre til enhver 
tid, og å operere med integritet og respekt for samfunn 
og miljø. Og vi liker å jobbe med partnere som føler det 
samme.

Ung, dynamisk... og erfaren

Dataflex’ høye tekniske standarder er bygget på mer 
enn tre tiår med spesialisering. Det har gitt oss ISO 
kvalitetssikringssertifikater for produktutvikling, 
produksjon, montering, salg og leveranseprosesser. 
Men vår tilnærming forblir ungdommelig og energisk. 
Vårt friske design har gitt oss flere priser, inkludert de 
prestisjetunge Red Dot og IF Award. 

Nederlandsk design: Ser fantastisk ut, perfekt i bruk

Nederlandsk design er verdensberømt for å være 
praktisk, elegant og oppfinnsomt. Derfor har vi 
hos Dataflex vårt eget designteam som sikrer at vi 
kun utvikler kvalitetsprodukter som tilfredsstiller 
sluttbrukernes behov. Vi samarbeider også jevnlig med 
ledende nederlandske produktdesignere.

Internasjonal tilstedeværelse

Vi betjener våre kunder gjennom et sterkt nettverk av 
salgskontorer over hele Europa, med utstillingslokaler i 
Rotterdam og Düsseldorf.

Feeling 
at work
I over 35 år har Dataflex spesialisert seg på å lage 
ergonomiske skjermarmer og annet tilbehør til 
arbeidsplassen. Høykvalitetsprodukter som hjelper 
deg med å skape en komfortabel, sunn og inspirerende 
arbeidsplass. Så der du jobber er også et sted hvor du føler 
deg hjemme. Vi kaller det feeling at work. 

Utviklet med en seriøs satsing på bærekraft, oppnår våre produkter den optimale 
balansen mellom funksjonalitet, design og pris. Og fordi vi aldri går på kompromiss 
med kvalitet, har vi vunnet internasjonal anerkjennelse og priser for både den tekniske 
standarden på våre produkter og deres moderne design.
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Smart  
utseende,  
høy verdi 

 
 

Forskjellig
Smart
Enkel

Så smart  
du glemmer 
det er der 
 

 

 
Prikken over i’en
Passer inn perfekt
Komplementær

Vi har fem produktserier rettet mot ulike klientgrupper og budsjetter. Hver med et 
omfattende tilbud av skjermarmer og tilhørende løsninger. Fra den kraftige Viewmaster 
og designproduktet Viewlite til holdbare Viewmate og kostnadseffektive Viewgo. Og 
til slutt Addit-serien, en rekke smarte tilbehørløsninger for å fullføre din perfekte 
arbeidsplass.

Konfigurer din ideelle løsning 

For å skape den ultimate tilpassede løsningen har nettstedet vårt en brukervennlig 
konfigurator som lar deg velge og kombinere deler fra våre Viewlite og Viewmate-
samlinger for å lage den ideelle skjermarmløsningen tilpasset dine behov.

 

pCon/OFML
 
Alle produkter i vår konfigurator er også tilgjengelige i pCon/OFML. 

Besøk www.dataflex-int.com for å oppdage alle verktøy og muligheter.

Når du ikke har  
råd til å ta noen  
kompromisser 
 
 
 

 
Materialer av høyeste kvalitet
Ultimat stabilitet
Full pålitelighet

Designet for 
morgendagens 
forandringer 
 

 
 

Design i verdensklasse
Fremtidssikker
Bærekraftig

Fornuftige  
løsninger på 
alle områder 
 

 
 

Problemfri
Kostnadseffektiv
Holdbar
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Produkter for alle 
type kunder



Viewlite plus

Viewlite Plus skjermarm er designet for å være fleksibel og 
fremtidssikker. Den støtter nesten hvilken som helst skjerm, og du 
kan legge til ekstra valgfrie fester for en dobbel arm eller et nettbrett. 
Skrivebordsdeling er heller ikke noe problem, siden Viewlite skjermarm 
kan enkelt justeres og stilles inn for å imøtekomme personer av 
enhver høyde, uansett deres ergonomiske krav.

Det prisbelønte designet (inkludert Red Dot og IF awards) kombinerer 
suveren ergonomi med styrke, holdbarhet, oppmerksomhet til 
detaljer og et minimert miljøavtrykk.

Fordeler

• Øker produktiviteten og ansattes trivsel

• Perfekt for hev/senk pulter og en fleksibel arbeidsdag

• Sikrer en ergonomisk riktig arbeidsplass

• Fremtidssikker, skalerbar og oppgraderbar

• Elegant design - ser flott ut i alle kontormiljøer

• Enkel å bruke og vedlikeholdsfri

• Passer til selv den letteste skjermen!

• Problemfri installasjon, sparer tid og penger

• Kompatibel med hele Viewlite samlingen

Egenskaper

• Laget av 40% resirkulert aluminium

• Har også støtte for notebook eller nettbrett

• Utstyrt med et praktisk quick-release VESA-system

• Dynamisk høydejusteringsområde på 240 mm

• Vektkapasitet min. 0 kg - maks. 7 kg per skjerm

• Uavhengig dybdejustering

• Integrert kabelføring

• Finnes også i sort

Mer informasjon finnes på: www.dataflex-int.com/en/viewlite

Fleksibel, stilren  
og fremtidssikker

Integrert kabelføring Utvidbar til dobbel 
skjermløsning

Finnes i sølv og sort
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Fordeler

Enkel

•  Én kabel for strøm, A/V,  

data og lading

• USB-C plug and play

Praktisk

•  Lad opp PC, mobil og andre 

personlige enheter mens du jobber

 

Smart

• Koble til flere eksterne skjermer

• Kompatibel med alle ledende 

notebook/bærbare modeller

Flott design

• Stilig, slank aluminiumschassis

• Passer perfekt på skrivebordet

• Fås også i sort

En drøm for IT- og Facility Managers

• Alle tilkoblinger er på bordet for 

enkel tilgang

• Ingen drivere å installere

• Kablet datatilkobling sikrer sikker 

datautveksling som oppfyller de 

høyeste sikkerhetsstandardene

For mer informasjon besøk: www.dataflex-int.com/en/link

Som de fleste ekte innovasjoner er Viewlite Link utrolig enkel. 
En plug-and-play USB-C dockingstasjon som støtter alle de 
tilkoblingsalternativene du trenger på arbeidsplassen inkludert lading. 
Kom på jobb med den bærbare datamaskinen, plugg den inn med én 
kabel og du er tilkoblet – og får en ryddig plass på kjøpet. 

Støtter alle bærbare PC med USB-C til både eksterne skjermer og 
datanett. Alle tilkoblingene du trenger for maskinen i dag og i morgen. 

Installasjonen er enkel: Du kan oppgradere Viewlite skjermarmen 
med Link uten å måtte skru av en ting. Link er også tilgjengelig i en 
frittstående versjon.

Hvis bare alt 
på jobben var  
like enkelt.

link.

1

2 3

5

6

4

Link har følgende porter

1.  1 x USB-C 
2.  2 x USB-A SuperSpeed
3.  2 x USB-A Hi-Speed
4.  1 x Gigabit Ethernet LAN
5.  2 x HDMI
6. 1 x DC power
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En smart designet serie ergonomiske skrivebordstilbehør som hjelper 
deg med å organisere ting som passer slik du liker å jobbe. Hvert 
produkt har sine egne spesifikke fordeler og er like egnet for digitale 
enheter som for trykte dokumenter. Den multifunksjonelle Bento® 
verktøykasse og Bento® skjermstativ er tilgjengelige separat eller som 
et sett, og kommer i svart eller hvitt.

Designet for måten  
vi jobber på i dag

bento.

Addit Bento® ergonomisk verktøykasse

• Et stativ for bærbar PC eller iPad/ 
tablet, dokumentholder og personlig 
oppbevaringsboks i ett! 

• Ideell for delte skrivebordsmiljøer, 

aktivitetsbaserte områder og 

hjemmekontor

• Organiser og lagre dine personlige  

ting (bidra til å opprettholde en 

clean desk policy) 

• Bruk notater, dokumenter og alle 

dine favorittenheter sammen – 

lettvint og ergonomisk

Addit Bento® Monitorstativ

• Holder skjermen stabil og  

skrivebordet ditt ryddig og  

fri for riper 

• Fungerer også som en praktisk 

oppbevaringsplass for Bento 

ergonomiske verktøykasse

For mer informasjon besøk: www.dataflex-int.com/en/bento
Dokumentholder Skjermstativ Ergonomisk verktøykasse Notebook stativ
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Produkter du 
kan stole på
Vi designer produkter i 
skjæringspunktet mellom 
ergonomi, teknologi og 
arbeidsplasser. Vi kaller dem 
tilbehør for ergonomiske 
arbeidsplasser.

På denne siden finner du bare 
et lite utvalg av våre produkter. 
Prisvinnende produkter for 
forskjellig behov, forskjellig 
budsjett og forskjellige 
mennesker. Fra frilansere til 
multinasjonale selskaper, 
fabrikker til banker. Supportert 
av ekspertrådgivning, vennlig 
service og effektiv støtte!

Viewgo skjermarm - 
desk 12

• Statisk høydejustering
• Uavhengig dybdejustering
• Høydejustering med 

strammeskrue
• Maks. 8 kg pr. monitor

48.120 hvit
48.122 sølv
48.123 svart

Viewgo skjermarm - 
desk 13

• Statisk høydejustering
• Uavhengig dybdejustering
• Høydejustering med 

strammeskrue
• Maks. 4 kg pr. monitor

48.130 hvit
48.132 sølv
48.133 svart

 

Addit Bento® ergonomisk 
verktøykasse - 90

• Personlig oppbevaringsboks
• Ergonomisk stativ for bærbar 

PC/notebook, iPad/tablet og 
dokumenter

45.900 hvit
45.903 svart

Addit Bento® ergonomisk 
sett - 22

• Den fulle Bento®-pakken
• Høydejusterbart skjermstativ + 

ergonomisk verktøykasse

45.220 hvit
45.223 svart

Viewmate skjermarm - 
desk 63

• Statisk høydejustering
• Uavhengig dybdejustering
• Høydejustering med klemspak
• Maks. 15 kg pr. monitor

52.632 sølv

Viewlite plus skjermarm - 
desk 62

• Dynamisk uavhengig 
høydejustering

• Uavhengig dybdejustering
• Høydejustering med  

dynamisk feste
• Maks. 7 kg pr. monitor

58.622 sølv-hvit
58.623 svart

Viewlite link USB-C 
dockingstasjon EUR - 
option 80
• USB-C for strøm, A / V og data
• Thunderbolt 3 kompatibel
• Passer til alle Viewlite 

bordklemmer
• EUR Type F plug 220V

58.802 sølv-hvit
58.803 svart

Viewlite plus skjermarm - 
desk 65

• Dynamisk uavhengig 
høydejustering

• Uavhengig dybdejustering
• Høydejustering med  

dynamisk feste
• Maks. 7 kg pr. monitor

58.652 sølv-hvit
58.653 svart

Viewmate skjermarm – 
desk 66

• Statisk høydejustering
• Uavhengig dybdejustering
• Høydejustering med klemspak
• Maks. 15 kg pr. monitor

52.662 sølv

Addit laptop 
sikkerhetsskuff - 62

• Skuff for notebooks og tablets
• Låsbar
• Kabelhåndtering via baksiden av 

skuffen

20.622 sølv
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Vi er ledere i vår sektor når det gjelder satsing på bærekraft. I stedet for å snakke, 
foretrekker vi handling og bygger innsatsen rundt tre viktige miljøprogrammer:

Livssyklusanalyse (LSA)
Med LSA kan vi beregne både miljøpåvirkningen av hele livssyklusen til et produkt, fra 
råstoffutvinning til sluttdeponering, og de eksakte kildene til påvirkningen. Dette gjør at vi 
direkte kan sammenligne virkningen av ulike aktiviteter og bestemme hvor det er smartest å 
fokusere vår innsats.

Ecosheets
Ecosheets er utarbeidet for alle våre produkter og ligger til nedlasting på våre nettsider. 
Disse gir en tydelig oversikt over produktets miljøpåvirkning, noe som betyr at du kan ta 
informerte valg. For et økende antall produkter, tilbyr vi også full Miljøproduktdeklarasjon 
(EPD), ideelt for kunder som trenger en mer omfattende analyse av produktets 
miljøpåvirkning.

Returnprogram
Dataflex Return Program er enkelt:  
Kunden lover å returnere et produkt de ikke lenger 
trenger, og vi sikrer at det er riktig resirkulert. 
Omtrent 95% av miljøbelastningen av våre produkter 
er fra råstoff og behandling av brukte materialer. Så 
gjenvinning av disse materialene vil redusere denne 
effekten betydelig.

For mer informasjon besøk: 
www.dataflex-int.com/en/sustainability

Dataflex designer ergonomiske produkter som hjelper deg med å jobbe bedre, føle deg bedre 
og unngå unødvendig ubehag, smerter eller verre som følge av for eksempel dårlig stå- eller 
sittestilling.

Vi ser alltid på helheten - vi utformer våre skjermarmer for å utfylle ergonomiske stoler, og 
dermed bidra til å skape det vi kaller en ”gylden trekant” med god ergonomi.

Vi tar folks helse og velvære på alvor. Som et resultat, har vi gjennom årene utviklet 
betydelig kunnskap rundt ergonomi. Vitenskap vi mer enn gjerne vil dele med våre 
kunder og partnere. Ta gjerne kontakt med oss når som helst for råd eller støtte på 
ergonomiske problemer.

Vi tar  
ergonomi  
på alvor

Gjør ting riktig -  
gjør det bærekraftig
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www.dataflex-int.comVi er 
internasjonale

Dataflex distribueres i Norge av:

EVOline Norge AS
T: +47 224 461 52
info@evoline.no


