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PERSBERICHT 
 

UITBREIDING VAN HET TABLETHOUDER ASSORTIMENT  

 

 

De nieuwe DURABLE TABLET HOLDER WALL PRO is veelzijdig inzetbaar. 
 

Tablets hebben hun weg gevonden naar de werkplek en worden bijvoorbeeld gebruikt als elektronische kassa, 

interactief restaurantmenu, mobiel patiëntendossier of digitaal leermiddel. Het apparaat heeft zich ook stevig 

verankerd in het privégebruik: 47,5% van alle huishoudens heeft een tablet (Bundesanstalt für Statistik 

Deutschland, 2018). Waar en hoe de tablet ook wordt gebruikt, DURABLE biedt met het TABLET HOLDER 

assortiment de perfecte oplossing voor meer efficiëntie, betere ergonomie en meer veiligheid bij het gebruik 

ervan. 

 

Uitermate functioneel 
 

De nieuwe wandmodule TABLET HOLDER WALL PRO draait van 0° tot 88° - ideaal om  gegevens in te voeren, 

maar ook als beweegbaar infoscherm. Geschikt voor tal van sectoren zoals industrie, logistiek, hotel,  restaurant, 

administratie,… in het dagelijks leven als bedieningsterminal voor smart home installaties of in keukens voor het 

raadplegen van recepten. Te gebruiken met tablets van verschillende merken en groottes van 7" tot 13". 

Eenvoudig te draaien van staand naar liggend scherm. De houder beschikt over een diefstalbeveiliging en een 

slim kabelmanagementsysteem. 

 

Met het nieuwe wandmodel creëert DURABLE nieuwe en efficiënte manieren om tablets te gebruiken. Het 

assortiment bestaat nu uit zes verschillende modellen:  

 

1. TAFELMODEL 

2. TAFELKLEM MET ZWENKARM  

3. WANDMODULE 

4. WANDMODULE MET ZWENKARM 

5. WANDMODULE MET VERSTELBARE LEESHOEK 

6. VLOERMODEL 

 

Het design van alle producten heeft heldere lijnen en een hoogwaardig metalen oppervlak met een matte glans, 

waardoor ze ideaal zijn voor elke omgeving. Oplaadkabels voor de tablet kunnen, afhankelijk van het model, 

discreet worden verborgen in een kabelkanaal. Alle houders zijn bovendien voorzien van een diefstalbeveiliging. 

 
Meer info over tablethouders van DURABLE:  

https://www.durable.be/be-nl/blog/tablet-holder.html 

 

 

Over DURABLE:  
 

Met intelligente oplossingen ondersteunt DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG professionals om succesvol 

te zijn in de wereld van vandaag en morgen. DURABLE heeft bijna 100 jaar expertise in professionele presentatie- en 

organisatieconcepten, die wereldwijd in vele beroepen worden toegepast. De toekomstgerichte onderneming 

identificeert werktrends en ontwikkelt innovatieve concepten om tegemoet te komen aan de behoeften van de 

veranderende professionele wereld. Trots premium, de portfolio van DURABLE toont uitmuntendheid in kwaliteit, 

design en functionaliteit. DURABLE heeft wereldwijd meer dan 700 medewerkers in dienst, verdeeld over het 
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hoofdkantoor in Duitsland en dochterondernemingen van Europa tot de VS.  Meer informatie vindt u op 

www.durable.be of www.durable.nl  


