
Monitorarm oplossingen



WIJ ZIJN FELLOWES
Fellowes helpt al meer dan 100 jaar mensen om het beste uit zichzelf te halen op 
het werk. Productiever. Efficiënter. Gelukkiger. Gezonder.

Waar we voor staan.
Wij zijn de Fellowes familie. Wij zijn van mening dat de werkplek een optimale 
omgeving moet zijn voor een persoonlijk streven naar zinvol werk. We zijn verbonden 
door een eeuwenlange toewijding aan het creëren van werkplekoplossingen die 
zorg en respect uitstralen, en we geloven dat met de juiste tools iedereen in staat 
is om zijn of haar potentieel volledig te benutten.

Alles wat de Fellowes naam draagt is een belofte van kwaliteit, prestatie, 
innovatie en uitstekende klantenservice.

Ontdek een gezondere werkplek.
Fellowes biedt uitgebreide oplossingen voor een holistisch welzijn met 
innovatieve ontwerpen die functie, efficiëntie en esthetiek combineren 
voor een moeiteloze integratie in de werkdag.

Mensen helpen het beste uit zichzelf 
te halen.
Bij Fellowes zijn we toegewijd aan het leveren van intuïtieve, hoogwaardige, 
ergonomische en dynamische werkplekoplossingen die je in staat stellen 
de beste versie van jezelf te zijn. Work better. Feel better. 

Productiever. 
Fellowes zet zich in om je 
werkplek dynamischer, 
comfortabeler en moeiteloos 
productiever te maken.

Efficiënter.
Onze producten stimuleren 
de efficiëntie en integreren 
naadloos in je werkruimte.

Gelukkiger.
Wees het beste wat je kan 
zijn. Met onze producten 
kun je verder gaan dan 
alleen maar beter werken.

Gezonder.
Wij zijn van mening dat 
kantoorapparatuur meer moet 
doen dan het verbeteren van 
je prestaties; het moet ook 
je gezondheid verbeteren.



WAAROM EEN MONITORARM GEBRUIKEN?
•  Stel uw monitoren eenvoudig in op de exacte 

hoogte, hoek en afstand om de belasting van 
uw nek, rug en ogen te verminderen

•   Maximaliseer uw werkruimte en 
verhoog uw productiviteit

•  Ideaal voor het delen van schermen of waar één 
bureau wordt gebruikt door meerdere gebruikers

HOE KIEST U DE JUISTE MONITORARM?
Fellowes weet dat een werkplek ondersteunend moet zijn. Met onze uitgebreide reeks monitorarmen 
en accessoires is er voor elke werkplek een geschikte oplossing. Om de juiste keuze te maken volgt u 
ons 3-stappenplan. 

VERHOOG UW 
SCHERM VOOR 
EEN GEZONDE BLIK 
Het  gebruik  van  een  monitorarm  betekent  dat  u  uw  beeldscherm  

op  precies de juiste hoogte en hoek kunt instellen om op een 

gezonde manier te werken. Of u nu zit of staat tijdens het werken met 

een computer, het zal uw ergonomische houding verbeteren. Een 

monitorarm voorkomt een voorovergebogen houding en spanning op 

de nek, rug en ogen. 

Met  een  monitorarm  maakt  u  maximaal  gebruik  van  de  waardevolle  

werkruimte op uw bureau en kunt u georganiseerder en productiever 

te werk  gaan.  Uit  onderzoek  is  gebleken  dat  het  gebruik  van  een  

tweede  monitor  de  productiviteit  tot  wel  30%  verhoogt  en  fouten  

tot  wel  33%  vermindert.

Fellowes 100-jarige rijkdom aan onderzoek en product ontwikkeling in de 

kantoor werkruimte heeft een monitor arm en accessoires assortiment 

ontwikkeld, ontworpen om moeiteloos aangepast te kunnen worden 

voor volledige flexibiliteit in de werkruimte, met configuraties en 

toegevoegde functies om aan alle individuele werkstijlen te voldoen.

*http://www.nytimes.com/2006/04/20/technology/the-virtues-of-a-second-screen.html 
**“Productivity, screens and aspect ratios” , University of Utah, 2007 https://collections.lib.utah.edu/details?id=214166

1. AANTAL SCHERMEN

Enkel Enkel verticaal 
of horizontaal

Driedubbel Laptop Arm 
Accessories

2. MONTAGE OPTIE

Bureauklem of 
bureaudoorvoerbevestiging

vrijstaand muurbevestiging

Biedt extra veiligheid en maakt
vitale bureauruimte

Eenvoudig op te zetten en
gemakkelijk te verplaatsen

Perfecte oplossing voor
vergaderzalen of waar

bureauruimte beperkt is

3. LEVEL VAN BEWEGING

paal bevestigd gasveer
Hiermee kunt u 

de hoogte-instelling kiezen
en het op zijn plaats vast zetten

Biedt onbeperkte
moeiteloze aanpassing



SPECIFICATIES

USB-POORTEN
Geïntegreerde USB-aansluiting om uw favoriete  
apparaten eenvoudig te verbinden.

ROTEREN
De fl exibiliteit om het beeldscherm 360° te roteren en het  
scherm zowel in landscape of portrait positie te gebruiken. 

DRAAIEN
Het draaien van schermen naar binnen of naar buiten, 
biedt mogelijkheid om de  schermen in de juiste hoek  in 
te stellen om spanning op de ogen te verminderen. 
Extra handig bij gebruik van meerdere schermen.

KANTELEN
Het naar beneden of naar boven verstellen van het beeldscherm  
helpt voor een betere houding en minder spanning in de nek.

FIRA ACCREDITATIE
FIRA International is een onafhankelijke accrediteur van 
ergonomie producten. Dit logo geeft weer dat het relevante 
product voldoet aan de vereisten binnen de EU Gezondheids- en 
Veiligheidswetgeving: BS EN ISO 9241 ergonomische vereisten voor 
het werken op kantoor met computerschermen (VDT’s): Deel 5: 
1999 vereisten voor de indeling van de werkplek en de houding. 
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VESA VEREISTEN
Meeste beeldschermen hebben een VESA patroon 
op de achterkant van het scherm. VESA staat 
voor Video Electronic Standard Association en 
is een universele maat die wordt aangehouden 
door fabrikanten van beeldschermen. 

De VESA maat zorgt ervoor dat je een monitor 
of TV kunt voorzien van een muurbeugel of 
monitorarm. De VESA maat is de afstand tussen de 
bevestigingspunten die zich achterop de monitor 
bevinden (zoals in de afbeelding hiernaast te zien is). 

Fellowes monitorarmen zijn allemaal ontworpen 
met deze verschillende VESA maten.

PLATINUM 
SERIE
MONITORARMEN
Bekijk het werk anders door het ervaren 
van de voordelen van gasveerverstelling 
en geïntegreerde USB-connectiviteit.



PLATINUM SERIE EIGENSCHAPPEN
Geniet van een gezondere werkhouding en verhoog de productiviteit met de Platinum Serie 
monitorarmen. Gemaakt om de gebruikerservaring met hun beeldscherm te verbeteren. De serie biedt 
moeiteloze hoogte- en diepteverstelling, evenals opmerkelijk gemak met gemakkelijk bereikbare 
toegang tot USB-connectiviteit.

Gemakkelijk te monteren
Gebruik de bureaudoorvoerbevestiging 
of bureauklem opties afhankelijk 
van uw opstelling.

Ingebouwde USB 3.0 connectiviteit 
(oplaad- en datapoorten) waardoor 
het gemakkelijk is om verbonden te 
blijven met uw favoriete apparaten.

Ideaal voor bureaus met 
meerdere gebruikers
Moeiteloos aanpassen van 
de monitor  en collaboratief 
werken/delen.

Houd een opgeruimde 
werkstation
met het intuïtieve 
kabelbeheer.

Meerdere confi guraties om aan de eisen van alle gebruikers te voldoen 
Enkel, dubbel, dubbel stapelen en driedubbel.



Enkel Dual Dubbel stappelen Driedubbel

Product Nummer
Zwart 436354 Zwart 436357 Zwart 436411 Zwart 436412

Wit 1397662 Wit 1397671 - -

Product Afmetingen (H x L x D) 590 x 114 x 495mm 590 x 949 x 114mm 886 x 103 x 115mm 924 x 1275 x 141mm

Product Gewicht 2.7kg 5.1kg 5.0kg 7.8kg

Hoogte Aanpassing Bereik 280mm 280mm 620mm 280mm

Hoogte Verstelbereik 135 - 415mm 135 - 415mm 90 - 710mm 155 - 435mm

Paal Hoogte - - 458mm 458mm

Reikwijdte 63.5 - 505mm 63.5 - 505mm 63.5 - 520mm 63.5 - 705mm

Roteren 360°

Draaien 180°

Kantelen +/- 45°

Draaibare Arm 360°

VESA 75 x 75 / 100 x 100

Bureau Compatibiliteit Bureau dikte: 10 - 85mm  / bureaudoorvoerbevestiging maat: 8.5 - 70mm

Spanning Aanpassingen Yes

USB Connectiviteit 2 x 3.0 USB Port 0.5A (Type A)

Gewichtcapaciteit 1.5 - 8kg 1.5 - 8kg per arm 1.5 - 8kg per arm 1.5 - 7kgs per arm

Maximum Montitor Maat (diagonal) 32" ( 812mm) 32" (812mm) 32" (812mm) 27" (685mm)

Garantie 3 jaar

Getest door FIRA International Ltd om te voldoen aan 
de ergonomische eisen van de Europese gezondheids
en veiligheidswetgeving: EN ISO 9241-5

PROFESSIONAL
SERIES
MONITORARMEN
De praktische keuze tussen vrijstaande en 
op een paal gemonteerde armen voor een 
ergonomische positie van uw monitoren en 
bureauruimte vrij te maken.

DE PLATINUM SERIES SERIES



PROFESSIONAL SERIES EIGENSCHAPPEN
Creëer een productieve werkplek met één of meerdere beeldschermen en plaats deze op de 
juiste hoogte om spanning op de ogen, nek en schouders te voorkomen. Vrijstaand ontwerp helpt 
in ruimten waar een bureauklem of bureaudoorvoerbevestiging geen optie zijn.

Vrijstaand ontwerp
De gemakkelijkst op te zetten en 
gebruiksklare oplossing.

Activeer de juiste
kijkpositie
Volledig in hoogte en
diepte verstelbaar.

Maak de juiste kijkpositie mogelijk
Volledig in hoogte verstelbaar.

Meerdere confi guraties om aan de eisen van alle gebruikers te voldoen: 
Enkel, dubbel, dubbel stapelen en een optie voor laptopgebruikers.

Gemakkelijk te monteren
Kies uw voorkeur
optie tussen de
bureauklem en 
bureaudoorvoerbevestiging.

Laptoparm accessoire
Bevestig uw laptop aan een monitorarm uit de Profesional-serie om meer ruimte 
op uw bureau te creëren en uw laptop ergonomisch te positioneren, zodat uw 
ogen, nek en schouders minder worden belast.

* Alleen voor gebruik met de Professional serie   
(bureauklem/bureaudoorvoerbevestiging)
monitorarmen 8041601/8041701.



Enkel vrijstaand Dubbel vrijstaand Dubbel stappelen 
vrijstaand

Product Nummer 436415 436416 436417

Product Afmetingen (H x L x D) 465 x 390 x 280mm 465 x 805 x 316mm 902 x 389 x 279mm

Product Gewicht 2.67kg 4.87kgs 4.08kgs

Maximum Hoogte 465mm 465mm 905mm

Roteren 360°

Draaien 120°

Kantelen +/- 45° +/- 30° +/- 45°

VESA 75 x 75 / 100 x 100

Gewicht Capaciteit 8kgs 8kgs per arm 8kg per arm

Maximum Montitor Maat (diagonal) 32" (812mm) 27" (685mm) 32" (812mm)

Garantie 3 jaar

Enkel Dual

Product Nummer 418797 418798

Product Afmetingen 
(H x L x B) 533 x 111 x 610mm 559 x 111 x 984mm

Product Gewicht 3.43kg 4.58kg

Maximum Hoogte 420mm

Reikwijdte 690mm

Roteren 360°

Draaien 180°

Kantelen +/- 37° 

VESA 75 x 75 / 100 x 100

Bureau Compatibiliteit Bureau dikte: 25 – 76mm

Gewichtcapaciteit (kg) 10kg 10kg per arm

Maximum Montitor Maat 
(diagonal) 32" (812mm) 26" (660mm)

Garantie 3 jaar

laptoparm Accessoire

Product Nummer 436418

Product Afmetingen 
(H x L x B) 85 x 330 x 320mm

Product Gewicht 2.30kg

Gewichtcapaciteit (kg) 4.5kg

Maximum Laptop maat 
(diagonal) 17” (431mm)

Garantie 3 jaar

Getest door FIRA International Ltd om te voldoen aan 
de ergonomische eisen van de Europese gezondheids
en veiligheidswetgeving: EN ISO 9241-5

REFLEX
MONITORARMEN
Het instapmodel om uw monitors 
ergonomisch te positioneren
en bureauruimte vrij te maken.

DE PROFESSIONAL SERIES SERIE

*  Alleen voor gebruik met
Professionele serie (bureauklem
/bureaudoorvoerbevestiging) 
monitorarmen
8041601/8041701.

Getest door FIRA International Ltd om te voldoen aan 
de ergonomische eisen van de Europese gezondheids
en veiligheidswetgeving: EN ISO 9241-5



REFLEX EIGENSCHAPPEN
Verhoog uw scherm om de bureauruimte te maximaliseren en de belasting van ogen, 
nek en schouders te verminderen. Het basisontwerp van de Refl ex biedt hoogte- en 
diepteverstelbaarheid en voldoet aan de behoeften van bescheiden budgetten.

Kabelbeheer
Geïntegreerd om uw werkruimte 
vrij van rommel te houden.

Gemakkelijk te monteren
Bureauklem en bureaudoorvoer
bevestiging inbegrepen 
voor veilige en eenvoudige 
bevestigingsopties.



Enkel Dual

Product Nummer Zwart: 436413 Zwart: 436414

Product Afmetingen (H x L x D) 550 x 116 x 490mm 550 x 116 x 726mm

Product Gewicht 3.0kg 4.2kg

Maximum Hoogte 450mm

Reikwijdte 63.5 - 422mm 63.5 - 387mm

Roteren 360°

Draaien 180°

Kantelen +/- 45°

Draaibare Arm 180°

VESA 75 x 75 / 100 x 100

Bureau Compatibiliteit Bureau dikte: 10 - 88mm  I  bureaudoorvoerbevestiging maat: 10.5 - 70mm

Gewichtcapaciteit (kg) 8kg 8kg per arm

Maximum Montitor Maat (diagonal) 32" (812mm) 27" (685mm)

Garantie 3 jaar

Getest door FIRA International Ltd om te voldoen aan 
de ergonomische eisen van de Europese gezondheids
en veiligheidswetgeving: EN ISO 9241-5

MUURBEUGEL
MONITORARMEN
Bevestig schermen en TV’s aan de muur.

DE REFLEX SERIE



Monitorarm muurbeugel Volledig beweegbare muurbeugel

Product Nummer  Zwart: 436419  Zwart: 436420  

Product Afmetingen (H x L x D) 478 x 225 x 514mm 454 x 413 x 502mm

Product Gewicht 3.54kg 2.72kg

Hoogte Aanpassing Bereik 282mm -

Reikwijdte 495mm 495mm

Roteren +/- 3° 360°

Draaien +/- 90° +/- 90°

Kantelen +5°/-15° +2°/-12°

Draaibare Arm 180° 180°

VESA 75 x 75 / 100 x 100 / 200 x 200 / 200 x 100
100 x 100 / 100 x 150 / 200 x 100 / 200 x 200 / 

300 x 300 / 300 x 200 / 400 x 400 / 400 x 300 / 
400 x 200

Gewichtcapaciteit (kg) 5 - 30kg 34.9kg

Maximum Montitor Maat (diagonal) 20" - 42" (508 - 1066mm) 23" - 55" (584 - 1397mm)

Garantie 3 jaar 3 jaar

Monitorarm muurbeugel

DE WALL 
MOUNT SERIE 



Inspireren werkruimtes sinds 1917. 
fellowes.com/locations I 0080018101810

WE ARE GLOBAL




