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Flo - Suporte para monitor
O movimento fluido e dinâmico dos braços para monitor Flo permite ajustar a posição de um ou 
vários monitores com o mínimo de esforço e o máximo de precisão. A tecnologia patenteada de 
molas geométricas oferece um controle intuitivo e rápido na ponta dos dedos, oferecendo a posi-
ção perfeita para os olhos de qualquer pessoa, mesmo para aquelas que usam lentes de correção 
progressiva.

Características inovadoras, performance premiada

O anel D, de autoequilíbrio, garante estabilidade na orientação retrato ou paisagem e oferece 40 
graus de inclinação para cima e para baixo. Um medidor embutido, para o ajuste do peso, torna  
a configuração da tensão algo simples. Seu sistema integrado de controle, de três pontos, man-
tém os cabos fora da vista. Compatível com o padrão Vesa 75 e 100. 

Flo recebeu vários prêmios, inclusive o 2010 National Ergonomics Conference and Exposition’s  
“Attendees’ Choice”, e o 2010 “Red Dot”, prêmio para produtos de design.

Controle dinâmico e intuitivo com 40 graus 
de inclinação para cima e para baixo

Opções de suporte para 1 a 4 monitores, 1 monitor e 1 laptop  
ou 1 laptop e 1 tablet

Seu sistema mantém os cabos fora da vista



Daisyone e Wishbone - 
Suportes para monitor
Dobre o braço pelo cotovelo, estique-o, gire as mãos pelo pulso. Você acaba de experimentar 
a referência para os suportes de monitores Daisyone e Wishbone, com projetos inspirados no 
corpo humano. Os ajustes desses braços são componentes importantes para oferecer apoio  
ergonômico aos trabalhadores. 

Capacidade de 1 a 4 monitores no mesmo suporte

Daisyone Wishbone

Flexibilidade

Daisyone é ideal para ambientes que possuem telas de dimensão padrão, de até 9kg. O modelo 
Wishbone suporta telas de até 12kg e o Wishbone Plus suporta até 24kg. Ambos são projetados 
para limitar as despesas e o desperdício, quando houver crescimento, permitindo instalação e re-
moção fácil e rápida quando você precisar reconfigurar o espaço. Instalando um suporte de moni-
tor, com poucos componentes extras, pode-se manter até quatro no mesmo suporte. Além disso, 
podem ser montados em superfícies variadas e configurados em orientação de retrato ou paisa-
gem. Compatível com o padrão Vesa 75 e 100.

Suporte Sólido

Os suportes sólidos de Daisyone e Wishbone manterão as telas exatamente no mesmo lugar até que 
você decida movê-las novamente. Com isso, eles ajudam a preservar sua postura perfeita, diminuem  
a tensão dos olhos e o trabalho melhora a cada dia. 
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Suportes para CPU
Jaw

O design do Jaw permite que ele “flutue” sob a mesa, para melhorar a estética. A presilha do corpo 
de alumínio segura firmemente a CPU por cima e por baixo para mantê-la no lugar. Ela é feita de 
alumínio de alta qualidade para dar durabilidade e força. Com um kit para deslizar e rodar, o suporte 
pode ser facilmente empurrado para frente e para trás, aumentando o espaço para as pernas.

Suporta CPUs de até 25kg e varia de 29cm a 50cm de altura e de 9cm a 24cm de largura.

Lapjack - Suporte para Laptop

Clam
Clam é uma solução forte e segura para CPUs de qualquer tamanho. Sua moldura de alumínio 
reforçada envolve a CPU criando uma solução definitiva. Pode ser montado vertical ou horizontal-
mente de acordo com a configuração preferida. Um kit opcional para deslizar e rodar oferece fácil 
movimentação para frente e para trás, embaixo da mesa, aumentando o espaço para as pernas. 
Sua trava opcional oferece segurança adicional em áreas de acesso público, como escolas, hospi-
tais e salas de recepção.

Suporta CPUs de até 25kg e varia de 30cm a 56cm de altura e 14cm a 24cm de largura (grande) 
ou 25cm a 46cm de altura e 9cm a 14cm de largura.

Lapjack é leve, resistente e mantém o seu laptop no ângulo que você escolher. A base possui 
ajustes que permitem nivelar a altura da tela para uma posição confortável e ergonômica para os 
seus olhos. Prático, compacto e portátil, você pode levá-lo sempre com você. Feito em alumínio, 
ele não pesa na sua bolsa ou mala.

O uso prolongado de laptop sobre a mesa, sem um suporte adequado, pode levar as pessoas  
a trabalharem em posição arqueada e pouco ergonômica, pois a posição do monitor é muito bai-
xa e muito próxima. Quando utilizado com um mouse e um teclado separado, o Lapjack corrige a 
postura do usuário, permitindo uma postura correta e confortável.

Com um suporte para documentos A4 embutido e organizador de cabos, o Lapjack é a solução 
ideal para usuários de laptop, seja no escritório ou em movimento.

Jaw

Lapjack

Clam


