
NL

TABLET HOLDER
Designed for Tablets



 2



3

3 Communicatie verandert volop
4 Gedreven door esthetiek
5 Gewaardeerd voor kwaliteit
6 TABLET HOLDER TABLE 

Tafelmodule voor tablet
10 TABLET HOLDER TABLE CLAMP 

Tafelmodule met zwenkarm voor tablet
12 TABLET HOLDER WALL 

Wandmodule voor tablet
14 TABLET HOLDER WALL PRO 

Wandmodule met arm voor tablet
16 TABLET HOLDER WALL ARM 

Wandmodule met zwenkarm voor tablet
18 TABLET HOLDER FLOOR 

Vloerstandaard voor tablet
22 Producteigenschappen

Communicatie  
verandert volop
Digitalisatie is één van de grootste evoluties in onze huidige samenleving. 
Moderne communicatie wordt  gekenmerkt door flexibiliteit, mobiliteit en 
dynamiek. 

Mobiele toestellen zoals tablets zijn onze nieuwe bondgenoot. Ze bieden 
zeer veel flexibiliteit bij uw dagelijkse taken, uw presentaties, en zijn een 
bron van informatie om op het even welke plek u zich bevindt.  Aantrekke-
lijke moderne oplossingen zijn noodzakelijk om uw tablet optimaal te 
kunnen gebruiken. 

Deze nieuwe tablethouderserie van DURABLE is aantrekkelijk en biedt 
oplossingen bij verschillende toepassingsgebieden.
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Gedreven  
door esthetiek
Naast de architectuur en het interieurdesign vormen 
ook esthetische aspecten een belangrijke factor bij het 
inrichten van moderne kantoren, vergaderruimtes of 
presentatieruimtes. 

Werknemers gaan met meer motivatie aan de slag in 
een aantrekkelijke omgeving, maar ook voor uw 
contactpersonen is een optimale indruk een essentiële 
succesfactor. Hoogwaardige materialen en tijdloos 
design maken deze tablethouders stijlvolle metgezellen 
voor uw communicatie.
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Gewaardeerd  
voor kwaliteit
Dankzij onze vele jaren van uitgebreide ervaring in de 
kantoorsector zijn we bij DURABLE een motor van inno-
vatie voor de veranderende werkomgeving en nemen we 
actief deel aan de ontwikkeling van het moderne kantoor. 
De hoogste kwaliteitsnormen en een uniek design staan 
steeds voorop in onze productontwikkeling. 

De tablethouderserie wordt geproduceerd in Duitsland en 
is een antwoord op de behoeften van de digitale wereld. 
De intuïtieve, betrouwbare en duurzame eigenschappen 
van dit product maken het mogelijk om ze te gebruiken 
volgens uw specifieke eisen. Naast het geavanceerde 
ontwerp, wordt het product gewaardeerd voor zijn hoge 
functionaliteit, kwaliteit en ergonomie.
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7→ Surf naar durable.be of durable.nl om het volledige assortiment te ontdekken

Aantrekkelijk. Efficiënt. Flexibel.

TABLET HOLDER 
TABLE

Met TABLET HOLDER TABLE kunt u tablets 
optimaal integreren in flexibele werkplek-
concepten. Eenvoudige bediening, perfecte 
functionaliteit en een hoogwaardig ontwerp 
maken van dit product een functioneel 
instrument in de wereld van het digitale 
kantoor en consultingomgevingen.

Met de hulp van deze tablethouder, kunnen 
informatieve documenten en presentaties 
flexibel en interactief worden ingezet. Een 
uitstekende ondersteuning voor uw werk 
en verkoopprocessen.

Features: 
• Geschikt voor tablets van 7 tot 13 inch
• 360 graden draaibaar, kan worden gebruikt in 

zowel staand als liggend formaat
• Flexibele leeshoek
• Anti-slip
• Uitgebreide diefstalbeveiliging

TABLET HOLDER TABLE
8930 23 metaal-zilver 1 stuk
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11→ Surf naar durable.be of durable.nl om het volledige assortiment te ontdekken

Plaatsbesparend. Ergonomisch. Geïntegreerd.

TABLET HOLDER  
TABLE CLAMP

Verkiest u een overzichtelijk bureau? Geen 
probleem. TABLET HOLDER TABLE CLAMP 
is een optimaal hulpmiddel voor de goed 
georganiseerde, ergonomische werkplek. 
De hoge kwaliteit van deze tablethouder 
zorgt voor flexibiliteit en geeft mobiel 
werken een nieuwe dimensie.

Dankzij de ruimtebesparende functie van dit 
product kunt u onbeperkt gebruik maken 
van uw hele bureaublad. Zijn elegante look 
past perfect bij uw modern kantoor.

Features: 
• Geschikt voor tablets van 7 tot 13 inch
• 360 graden draaibaar, kan worden gebruikt in 

zowel staand als liggend formaat
• Flexibele leeshoek
• Kan met de klem worden bevestigd aan 

een tafel
• Diefstalbeveiliging

TABLET HOLDER TABLE CLAMP
8931 23 metaal-zilver 1 stuk
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13→ Surf naar durable.be of durable.nl om het volledige assortiment te ontdekken

Praktisch. Veilig. Stabiel.

TABLET HOLDER 
WALL

Met de TABLET HOLDER WALL kunt u 
product- en dienstpresentaties op een 
praktische, aantrekkelijke manier optimaal 
weergeven.  

Stabiliteit, veiligheid en een pretentieloze 
elegantie maken van deze wandhouder 
voor tablets een presentatiemiddel van 
topkwaliteit op elk denkbaar informatie-
punt of verkooppunt.

Features: 
• Geschikt voor tablets van 7 tot 13 inch
• Extreem vlakke bevestiging aan wanden
• 360 graden draaibaar, kan worden gebruikt in 

zowel staand als liggend formaat
• Diefstalbeveiliging

TABLET HOLDER WALL
8933 23 metaal-zilver 1 stuk
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15→ Surf naar durable.be of durable.nl om het volledige assortiment te ontdekken

Interactief. Flexibel. Precies.

TABLET HOLDER 
WALL PRO

De TABLET HOLDER WALL PRO richt zich 
op de ondersteuning van interactiviteit bij 
dagelijkse processen. 

Tablets worden gebruikt in fabrieken, 
magazijnen en thuis voor het invoeren 
van gegevens of het verzamelen van 
informatie. De leeshoek van de TABLET 
HOLDER maakt het gemakkelijk en 
comfortabel om dergelijke taken uit te 
voeren bij een montage aan een muur 
of wand.

Features: 
• Geschikt voor tablets van 7 tot 13 inch
• 360 graden draaibaar, kan worden gebruikt in 

zowel staand als liggend formaat
• Flexibel instelbare leeshoek
• Met diefstalbeveiliging

TABLET HOLDER WALL PRO
8935 23 metaal-zilver 1 stuk
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17→ Surf naar durable.be of durable.nl om het volledige assortiment te ontdekken

Functioneel. Eenvoudig. Flexibel.

TABLET HOLDER 
WALL ARM

De TABLET HOLDER WALL ARM is een 
optimale oplossing voor naast elkaar 
liggende werkplekken, interactieve info-
punten en presentaties. Dankzij de grote 
bewegingsvrijheid en bediening kan de 
tablethouder worden gebruikt volgens uw 
specifieke eisen. 

Dit product vormt de basis voor effectieve 
communicatie op werkplekken en biedt 
daarmee meer flexibiliteit en kwaliteit bij 
het gebruik van de tablet.

Features: 
• Geschikt voor tablets van 7 tot 13 inch
• Hoge flexibiliteit dankzij de beweegbare 

zwenkarm
• 360 graden draaibaar, kan worden gebruikt in 

zowel staand als liggend formaat
• Flexibele leeshoek
• Met diefstalbeveiliging

TABLET HOLDER WALL ARM
8934 23 metaal-zilver 1 stuk
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19→ Surf naar durable.be of durable.nl om het volledige assortiment te ontdekken

Communicatief. Prestigieus. Interactief.

TABLET HOLDER 
FLOOR

De TABLET HOLDER FLOOR is de perfecte presentatie-
tool met een optimale functionaliteit en een presti-
gieuze uitstraling. Het design van premium kwaliteit, 
de optimale stabiliteit en de indivudeel aanpasbare 
instellingen ondersteunen de presentatie van 
producten, informatiedocumenten en diensten. 

Dit alles, gecombineerd met de flexibele leeshoek, 
zorgt er voor dat deze tablethouder mulitinfuctioneel 
kan worden gebruikt op beurzen, conferenties, info-
punten en verkooppunten. 

De uitgebreide diefstalbeveiliging verzekert dat uw 
tablet en de vloerstandaard veilig zijn.

Features: 
• Geschikt voor tablets van 7 tot 13 inch
• Geïntegreerd kabelmanagement
• 360 graden draaibaar, kan worden gebruikt in 

zowel staand als liggend formaat
• Flexibele leeshoek
• Uitgebreide diefstalbeveiliging

TABLET HOLDER FLOOR
8932 23 metaal-zilver 1 stuk
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TABLET HOLDER 
WALL PRO

TABLET HOLDER 
WALL

FUNCTIONALITEIT  
EN TECHNOLOGIE

• Flexibele leeshoek van  
0° to 88°

• Materiaal: Aluminium, 
ABS kunststof

• Afmetingen: 80 × 65 × 270 mm 
(B × H × D)

• Gewicht: 545 g
• Product # 8935-23 

• Geschikt voor alle tablets van 7 tot 13 inch

• Symmetrische opening van de houder: 
 Dynamische opening van 160 tot 275 mm

• Gemakkelijk plaatsen en uitnemen van tablets

• Draaibaar: 360° om te draaien van staand naar 
liggend formaat, met klikpunten op elke 90°

• Maximaal tabletgewicht: 1.000 gram

• Kabelmanagement: uitsnijding in de vloerstan-
daard dient als houder voor een oplaadkabel

• Diefstalbeveiliging dankzij 
de stofvrije zelfklevende 
strip.

• Effectieve bescherming 
tegen het zijdelings 
uitschuiven van de tablet

• Blokkage van de houder 
met een speciale sleutel

• Materiaal: Aluminium, 
ABS kunststof

• Afmetingen:  85 × 50 × 180 mm 
(B × H × D)

• Gewicht: 340 gram
• Artikelnummer: 8933-23



23→ Surf naar durable.be of durable.nl om het volledige assortiment te ontdekken

TABLET HOLDER 
TABLE

TABLET HOLDER 
TABLE CLAMP

TABLET HOLDER 
FLOOR

TABLET HOLDER 
WALL ARM

• Flexibele leeshoek van  
0° to 88°

• Extra diefstalbeveiliging via 
kabelslot

• Materiaal: plaatstaal, 
 aluminium, ABS kunststof

• Afmetingen:  
155 × 242 × 183 mm 
(B × H × D)

• Gewicht: 1.150 gram
• Artikelnummer: 8930-23

TABLET HOLDER TABLE heeft een ankerpunt voor het 
Kensington® Minisaver™ kabelslot dat niet inbeg-
repen is. Kensington® is een geregistreerd merk 
van ACCO BRANDS CORPORATION, 60047-8997, 
Lake Zurich, US.

• Flexibele leeshoek van 0° to 88°
• Extra diefstalbeveiliging via kabelslot
• Materiaal: plaatstaal, aluminium, 

ABS kunststof
• Afmetingen: 270 × 1215 × 270 mm  

(W × H × D)
• Gewicht: 5.100 gram
• Kabelbegeleiding met kabelmanage-

ment, instelbaar op de gewenste 
hoogte

• Inclusief USB aansluitingskabel
• Artikelnummer: 8932-23

TABLET HOLDER FLOOR heeft een gestandariseerd ankerpunt als 
antidiefstalsysteem zoals getoond op de afbeelding. Het kabelslot 
is niet inbegrepen.

• Flexibele leeshoek van -6° 
tot +46°; 170° draaibaar

• Armlengte: 365 mm, zwenk-
baarheid: 180°

• Materiaal: plaatstaal, alumi-
nium, ABS kunststof

• Afmetingen: 
95 × 225 × 170 mm (B × H × D)

• Gewicht: 650 gram
• Artikelnummer: 8934-23

• Hoogte van de tafelmodule: 
295 mm

• Flexibele leeshoek van -6° 
tot +46°; 170° draaibaar

• Armlengte: 365 mm, 
zwenkbaarheid: 180°

• Klembreedte van de 
tafelklem: voor tafels 
tot 40 mm dik

• Materiaal: Aluminium, 
ABS kunststof

• Afmetingen: 100 × 440 × 210 mm 
(B × H × D)

• Gewicht: 1.050 gram
• Artikelnummer: 8931-23



UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
durable-uk.com

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@durable.be ·durable.be

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
F +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул. 2-я Магистральная, д. 14Г, стр. 1, бизнес-центр МЕЛА
Т/Ф +7 (0)495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com 

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@durable.de · durable.eu

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
durable@durable.nl · durable.nl

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se
durable.se

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@durable.de · durable.de
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