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Ergonomisch efficiënt
Flexibel. Stabiel. Hoge kwaliteit. Duurzaam.
Monitorbeugel met arm voor 1 monitor
Monitorbeugel voor 2 monitoren
Monitorbeugel voor 1 monitor en 1 tablet
Muurbevestiging voor 1 monitor
Muurbevestiging met arm voor 1 monitor
Technische details
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Ergonomisch
efficiënt
Wat maakt monitoren vandaag de dag onmisbaar
op het bureau?
Steeds meer mensen brengen steeds meer tijd
door achter hun computer. Of het nu op het werk
is, in thuiskantoren of in onze vrije tijd, onze
schermtijd neemt voortdurend toe.
Ergonomische beeldschermpositionering is
essentieel
Monitoren behoren tot de belangrijkste hulp
middelen in een moderne werkomgeving. Ze
hebben een grote invloed op uw gezondheid,
plaats ze dus op een ergnomisch verantwoorde
manier. DURABLE‘s monitorbeugels voor bureau
en wand zijn intelligente oplossingen die
efficiëntie creëren met het oog op uw gezondheid.
TÜV-gecertificeerde productkwaliteit,
geproduceerd in Duitsland
Eigen ontwikkeling en productie in onze
productiefaciliteit in Duitsland garanderen de
hoge kwaliteit van onze monitorbeugels. Als
fabrikant is DURABLE gecertificeerd volgens
DIN EN ISO 9001 en DIN EN ISO 14001, wat ons
een betrouwbare partner maakt voor ergono
mische werkplaatsuitrustingen.

4

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken
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De hoogtepunten:
• Uitzonderlijke flexibiliteit en soepele aanpassing
• Eenvoudige montage van de monitor met
klikmechanisme
• Veilige en georganiseerde kabelgeleiding met
praktische kabelklemmen
• Lange levensduur dankzij hoogwaardig aluminium
en hoogwaardige kunststoffen
• Octrooi aangevraagd voor montagesysteem
• Kwaliteit gemaakt in Duitsland
• Unieke garantie van 10 jaar
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Flexibel. Stabiel. Hoge
kwaliteit. Duurzaam.
Alle onderdelen van onze innovatieve monitorbeugels zijn
gemaakt van hoogwaardig, recyclebaar aluminium en kunststof.
Duurzaamheid was dan ook een belangrijk criterium bij het
ontwerpen van de verpakking. Het doordachte verpakkings
ontwerp maakt voor honderd procent gebruikt van onbehandeld
karton, zonder piepschuim.
Het tijdloze ontwerp van de monitor beugels past in elke
moderne bureauomgeving en bespaart met zijn variabele
montagemogelijkheden ruimte op het bureau. Dankzij de
kenmerken van de monitorbeugels is de installatie een fluitje
van een cent. Door de standaard VESA-installatiemethode en
een slim klikmechanisme is er slechts één persoon nodig om
de monitoren te installeren.

10 JAAR
GARANTIE

DURABLE.BE

DURABLE.NL

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken
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Monitorbeugel
met arm voor
1 monitor
Deze monitorarm is de ideale bureaubeugel voor een enkele monitor. Het geeft
u de volledige vrijheid om de positie van de monitor aan te passen voor een
ergonomische kijkervaring.
Dankzij de geïntegreerde gasveer is het afstellen van het scherm een soepel
proces. Met een draaiknop kunt u de weerstand van de veer aanpassen aan het
gewicht van de monitor. Dankzij het intelligente montagesysteem blijft de
kantelinstelling van de monitor stabiel in elke positie.
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Eigenschappen:
• Voor monitoren van 21 to 27 inch
(53,34 tot 68,58 cm) en 3 tot 8 kg
• Ook geschikt voor gebogen monitoren tot 38 inch
• Met 75 x 75 mm of 100 x 100 mm VESA-bevestiging
• De monitor kan 360° worden gedraaid voor het werken in staand of liggend formaat
• Monitor kan 110° worden gekanteld; 85° naar boven, 25° naar beneden
• Bureaubevestiging met klem of bladdoorvoer voor bureaudiktes van 14 tot 44 mm
• Eenvoudige montage met bijgeleverd gereedschap
• Afmetingen: 345 x 470 x 120 mm (B x H x D)
• Unieke garantie van 10 jaar

Monitorbeugel met arm
voor 1 monitor, bureaubevestiging met klem
5083

23 zilver

1 stuk

Monitorbeugel met arm
voor 1 monitor, bureaubevestiging met bladdoorvoer
5084

23 zilver

1 stuk

Bureaubevestiging met klem voor
bureaudiktes van 14 tot 44 mm

Bureaubevestiging met bladdoorvoer voor bureaudiktes van 14 tot
44 mm en bureaugatdiameters van
60 tot 80 mm

Incl. 3 schuifbare kabelklemmen
voor het organiseren van kabels

Extra eenvoudige installatie van
de monitor in de houder dankzij
het klikmechanisme.

Eenvoudige uitlijning met een
draaiknop op basis van het
monitorgewicht

De monitor kan 360° worden
gedraaid voor het werken in
staand of liggend formaat.

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken
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Monitorbeugel
voor 2 monitoren
De robuuste aluminium bureauzuil, gecombineerd met een horizontale
draagarm, is de ideale oplossing voor werkplekken met twee monitoren.
Het innovatieve veiligheidssysteem zorgt ervoor dat de draagarm niet
wegglijdt tijdens het verstellen van de hoogte. Deze versie heeft ook een
eenvoudig klikmechanisme voor het installeren van monitoren.
De monitoren kunnen langs de draagarm worden bewogen, afzonderlijk
worden uitgelijnd en onafhankelijk van elkaar worden gebruikt, in
staande of liggende modus.
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→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken

Bureaubevestiging met klem voor
bureaudiktes van 14 tot 44 mm

Bureaubevestiging met bladdoorvoer voor bureaudiktes van 14 tot
44 mm en bureaugatdiameters van
60 tot 80 mm

Incl. 5 schuifbare kabelklemmen
voor het organiseren van kabels

Extra eenvoudige installatie van
de monitor in de houder dankzij
het klikmechanisme.

In hoogte verstelbare monitorarm,
van 50 tot 340 mm door eenvoudigweg aan de draaiknop te draaien

De monitor kan 360° worden
gedraaid voor het werken in
staand of liggend formaat.

Eigenschappen:
• Voor monitoren van 21 to 27 inch (53,34 tot 68,58 cm) en 3 tot 8 kg
• Met 75 x 75 mm of 100 x 100 mm VESA-bevestiging
• De monitor kan 360° worden gedraaid voor het werken in staand of
liggend formaat
• Monitor kan 110° worden gekanteld; 85° naar boven, 25° naar beneden
• In hoogte verstelbare monitorarm, van 50 tot 340 mm door eenvoudigweg
aan de draaiknop te draaien
• Monitoren kunnen worden verplaatst en gefixeerd langs de lengte van de
dwarsbalk
• Bureaubevestiging met klem of bladdoorvoer voor bureaudiktes
van 14 tot 44 mm
• Eenvoudige montage met bijgeleverd gereedschap
• Afmetingen: 780 x 445 x 190 mm (B x H x D)
• Unieke garantie van 10 jaar

Monitorbeugel
voor 2 monitoren, bureaubevestiging met klem
5085

23 zilver

1 stuk

Monitorbeugel
voor 2 monitoren, bureaubevestiging met bladdoorvoer
5086

23 zilver

1 stuk
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Monitorbeugel
voor 1 monitor
en 1 tablet
Met deze unieke monitorbeugel kun je een monitor en een tablet tegelijk
gebruiken. Het combineert de voordelen van mobiel werken met die van de
stationaire werkplek. Zowel het slimme klikmechanisme voor de installatie
van de monitor als de DURABLE-tablethouder voor de bevestiging van de
tablet, die zich al heeft gevestigd in een moderne werkomgeving, maken het
werken met beide apparaten uiterst efficiënt.
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Eigenschappen:
Monitorbeugels:
• Voor monitoren van 21 tot 27 inch (53,34 tot 68,58 cm)
en 3 tot 8 kg
• Ook geschikt voor gebogen monitoren tot 34 inch
• Met 75 x 75 mm of 100 x 100 mm VESA-bevestiging
• De monitor kan 360° worden gedraaid voor het werken
in staand of liggend formaat (staande modus alleen mogelijk
voor monitoren to 27 inch)
• Monitor kan 110° worden gekanteld; 85° naar boven, 25° naar beneden
Tablethouder:
• Tablethouder voor alle tabletten van 7 tot 13 inch
• De tablet kan 360° worden gekanteld en gedraaid, met klikpunten op 90°
Algemeen:
• In hoogte verstelbare draagarm, van 50 tot 340 mm door eenvoudigweg aan de
draaiknop te draaien
• Monitoren kunnen worden verplaatst en gefixeerd langs de lengte van de dwarsbalk
• Bureaubevestiging met klem of bladdoorvoer voor bureaudiktes van 14 tot 44 mm
• Incl. 5 schuifbare kabelklemmen voor het organiseren van kabels
• Eenvoudige montage met bijgeleverd gereedschap
• Afmetingen: 780 x 445 x 190 mm (B x H x D)

Monitorbeugel
Monitorbeugel
voor 1 monitor en 1 tablet, bureaubevestiging met klem voor 1 monitor en 1 tablet, bureaubevestiging met bladdoorvoer
5087

23 zilver

1 stuk

5088

23 zilver

1 stuk

Bureaubevestiging met klem voor
bureaudiktes van 14 tot 44 mm

Bureaubevestiging met bladdoorvoer voor bureaudiktes van 14 tot
44 mm en bureaugatdiameters van
60 tot 80 mm

Extra eenvoudige installatie van
de monitor in de houder dankzij
het klikmechanisme.

In hoogte verstelbare monitorarm,
van 50 tot 340 mm door eenvoudigweg aan de draaiknop te draaien

De monitor kan 360° worden
gedraaid voor het werken in
portret of landschapmodus.

Tablethouder voor alle tabletten
van 7 tot 13 inch - tablet kan 360°
worden gekanteld en gedraaid, met
klikpunten op 90°

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken
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Muurbevestiging
voor 1 monitor
De muurbevestiging is ideaal voor werkplekken met beperkte ruimte. Een
overzichtelijk bureau is vooral belangrijk voor kleinere bureaus om het
bestaande werkgebied zo efficiënt mogelijk te benutten. De montage van de
monitor aan de wand bespaart in dergelijke situaties kostbare ruimte. De
hoek en de oriëntatie van het scherm kunnen worden geselecteerd op basis
van individuele voorkeuren.
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Eigenschappen:
•
•
•
•

Voor monitoren van 21 to 27 inch (53,34 tot 68,58 cm) en 3 tot 8 kg
Ook geschikt voor gebogen monitoren tot 38 inch
Met 75 x 75 mm of 100 x 100 mm VESA-bevestiging
De monitor kan 360° worden gedraaid voor het werken in staand of liggend
formaat (staande modus alleen mogelijk voor monitoren to 27 inch)
• Eenvoudige montage met bijgeleverd gereedschap
• Afmetingen: 130 x 120 x 140 mm (B x H x D)
• Unieke garantie van 10 jaar

Monitorbeugel
voor 1 monitor, muurbevestiging
5089

23 zilver

1 stuk

Extra eenvoudige installatie van
de monitor in de houder dankzij
het klikmechanisme.

De monitor kan 360° worden
gedraaid voor het werken in
staand of liggend formaat.

Eenvoudige montage met bijgeleverd gereedschap voor veilige
wandmontage

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken
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Muurbevestiging
met arm voor
1 monitor
De flexibele monitorbeugel combineert een hoog ergonomisch comfort met
praktische wandmontage. De geïntegreerde gasveer in de draagarm houdt
het scherm in de gewenste positie. De arm kan worden vergrendeld met een
draaiknop, afhankelijk van het gewicht van de monitor. De hoogwaardige
aluminium afwerking van het oppervlak verbetert het uiterlijk van elke
werkomgeving.
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Eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor monitoren van 21 to 27 inch (53,34 tot 68,58 cm) en 3 tot 8 kg
Ook geschikt voor gebogen monitoren tot 38 inch
Met 75 x 75 mm of 100 x 100 mm VESA-bevestiging
De monitor kan 360° worden gedraaid voor het werken in staand of
liggend formaat
Monitor kan 110° worden gekanteld; 85° naar boven, 25° naar beneden
In hoogte verstelbare arm, van 20 tot 130 mm
Eenvoudige montage met bijgeleverd gereedschap voor solide en veilige
wandmontage
Afmetingen: 290 x 350 x 120 mm (B x H x D)
Unieke garantie van 10 jaar

Monitorbeugel
met arm voor 1 monitor, muurbevestiging
5090

23 zilver

1 stuk

Extra eenvoudige installatie van
de monitor in de houder dankzij
het klikmechanisme.

De monitor kan 360° worden
gedraaid voor het werken in
staand of liggend formaat.

Eenvoudige uitlijning met een
draaiknop op basis van het
monitorgewicht

Eenvoudige montage met bijgeleverd gereedschap voor veilige
wandmontage

Incl. 3 schuifbare kabelklemmen
voor het organiseren van kabels

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken
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Technische details
Monitorbeugel met arm
voor 1 monitor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor monitoren van 21 to 27 inch (53,34 tot 68,58 cm) en 3 tot 8 kg
Ook geschikt voor gebogen monitoren tot 38 inch
Met 75 x 75 mm of 100 x 100 mm VESA-bevestiging
De monitor kan 360° worden gedraaid voor het werken in staand of
liggend formaat
Monitor kan 110° worden gekanteld; 85° naar boven, 25° naar beneden
Hoek van de rotatie: max. 200° voor onderarm, 360° voor bovenarm
In hoogte verstelbare arm, van 20 tot 130 mm
Eenvoudige montage
Afmetingen: 345 x 470 x 120 mm (B x H x D)
5083-23 bureaubevestiging met klem
5084-23 bureaubevestiging met bladdoorvoer

Monitorbeugel
voor 1 monitor en 1 tablet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor monitoren van 21 to 27 inch (53,34 tot 68,58 cm) en 3 tot 8 kg
Ook geschikt voor gebogen monitoren tot 38 inch
Met 75 x 75 mm of 100 x 100 mm VESA-bevestiging
De monitor kan 360° worden gedraaid voor het werken in staand of
liggend formaat (portret modus alleen mogelijk voor monitoren tot 27 inch)
Monitor kan 110° worden gekanteld; 85° naar boven, 25° naar beneden
Tablethouder voor alle tablets van 7 tot 13 inch
In hoogte verstelbare arm, van 50 tot 340 mm
Het scherm en de tablet kunnen worden verplaatst en gefixeerd langs de
lengte van de dwarsbalk
Afmetingen: 780 x 445 x 190 mm (B x H x D)
5087-23 bureaubevestiging met klem
5088-23 bureaubevestiging met bladdoorvoer

Monitorbeugel
voor 1 monitor, muurbevestiging
•
•
•
•

Voor monitoren van 21 to 27 inch (53,34 tot 68,58 cm) en 3 tot 8 kg
Ook geschikt voor gebogen monitoren tot 38 inch
Met 75 x 75 mm of 100 x 100 mm VESA-bevestiging
De monitor kan 360° worden gedraaid voor het werken in staand of
liggend formaat
• Monitor kan 110° worden gekanteld; 85° naar boven, 25° naar beneden
(de kantelhoek zijn afhankelijk van de grootte van de monitor en worden
beperkt door de muur)
• Eenvoudige montage
• Afmetingen: 130 x 120 x 140 mm (B x H x D)
5089-23
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Monitorbeugel
voor 2 monitoren
• Voor monitoren van 21 to 27 inch (53,34 tot 68,58 cm) en 3 tot 8 kg
• Met 75 x 75 mm of 100 x 100 mm VESA-bevestiging
• De monitor kan 360° worden gedraaid voor het werken in
staand of liggend formaat
• Monitor kan 110° worden gekanteld; 85° naar boven,
25° naar beneden
• In hoogte verstelbare monitorarm, van 50 tot 340 mm
• Monitoren kunnen worden verplaatst en gefixeerd langs de lengte van de dwarsbalk
• Eenvoudige montage
• Afmetingen: 780 x 445 x 190 mm (B x H x D)
5085-23 bureaubevestiging met klem
5086-23 bureaubevestiging met bladdoorvoer

Monitorbeugels met
bureaubevestiging
Bevestigingsmogelijkheden
Alle monitorbeugels zijn verkrijgbaar
met bureaubevestigingen met klem of
bladdoorvoer

Bureaubevestiging met
klem voor bureaudiktes van
14 tot 44 mm

Bureaubevestiging met
bladdoorvoer voor bureaudiktes van 14 tot 44 mm en
bureaugatdiameters van 60
tot 80 mm

Monitorbeugel met arm
voor 1 monitor, muurbevestiging
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor monitoren van 21 to 27 inch (53,34 tot 68,58 cm) en 3 tot 8 kg
Ook geschikt voor gebogen monitoren tot 38 inch
Met 75 x 75 mm of 100 x 100 mm VESA-bevestiging
De monitor kan 360° worden gedraaid voor het werken in staand of
liggend formaat
Monitor kan 110° worden gekanteld; 85° naar boven, 25° naar beneden
In hoogte verstelbare bovenarm, van 20 tot 130 mm
Eenvoudige montage
Afmetingen: 290 x 350 x 120 mm (B x H x D)
5090-23

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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durable@durable.de · durable.de

