T R AC E VO LG D E B E W E G I N G

TRACE onderscheidt zich van de traditionele monitorarmen en is ontworpen voor duidelijke verticale en horizontale
beweging in een rechte lijn. Het traceert de bewegingen van de gebruiker langs dit pad om moeiteloos te schakelen
tussen individueel werken en samenwerken en keert altijd terug naar de uitgangspositie.
TRACE is een hybride van de beste technologieën en nieuwe innovaties van Ergotron. De gepatenteerde Constant
Force™ technologie in combinatie, incombinatie met een lineair geleidingssyteem, maakt een soepele aanpassing van
de monitor en een kantelhoek van 240 graden mogelijk. In individuele of gedeelde werkruimten kunnen verschillende
gebruikers hun beeldschermen een comfortabele werkhouding.

Een flexibele personeelsbezetting vereist flexibele werkplekken. De innovatieve
TRACE Monitor Mount creëert dynamische kantooromgevingen die voldoen aan de
behoeften van veranderende werkstijlen. Dit beïnvloedt de prestaties, het welzijn en
de tevredenheid van de werknemers positief. Dankzij de moeiteloze monitorverstelling
volgt TRACE de beweging van iedere gebruiker, met een natuurlijke thuispositie die
uniformiteit brengt in de moderne kantooromgeving.

Omarm de Technology of Movement™ om het comfort, de samenwerking
en de productiviteit op de werkplek te verbeteren.

EXTERN

De ingetogen esthetiek past bij de uitstraling van

GELEIDINGSSYSTEEM

moderne woon- en kantooromgevingen, terwijl
de menselijke behoeften centraal blijven staan. In
het thuiskantoor biedt TRACE de flexibiliteit om de
persoonlijke ervaring van elke gebruiker vorm te geven
door gezondheid, creativiteit en stijl op de eerste plaats
te zetten.
Op kantoor zorgt TRACE voor uniformiteit met
geïntegreerd kabelbeheer dat helpt om de
werkomgeving op te ruimen en werkruimte vrij te
maken. De voorspelbare beweging zorgt ervoor
dat monitoren niet botsen met scheidingswanden

KABELMANAGEMENT

en muren, en altijd eenvoudig terugkeren naar de
uitgangspositie centraal op het bureau.

SLANK PROFIELKLEM

Installateurs kunnen efficiënt een volledig kantoor uitrusten of één enkel product integreren. Het snelbevestigingssysteem maakt
een eenvoudige installatie van de monitor mogelijk, met een contragewichtindicator voor een precieze en persoonlijke afstelling.
De modulariteit maakt het systeem schaalbaar en flexibel voor de lange termijn, met accessoires om snel te wisselen tussen een
enkele en dubbele beeldschermopstelling als gebruikersbehoeften veranderen.
Het modulaire ontwerp is geschikt voor nieuwe technologie of werkplek-upgrades. BIFMA
level® 2 en Clean Air GOLD certificeringen - samen met een hoogwaardige garantie van 15 jaar
en professionele kwaliteitstests van 15.000 cycli - dragen bij aan een duurzame investering.

TRACE IS EEN HYBRIDE VAN DE BESTE TECHNOLOGIEËN EN INNOVATIES
VAN ERGOTRON EN BIEDT DE GEBRUIKERS DE VRIJHEID OM HUN WERKSTIJL
TE PERSONALISEREN EN TE OPTIMALISEREN.

De TRACE Monitor Mount wordt in een milieuvriendelijke verpakkingen geleverd om afval te beperken en
duurzaamheidsdoelen te ondersteunen.

Enkele Monitor bevestiging met low profile klem
Afwerkingen
Sneeuw wit

45-657-251 (Sneeuw wit)

45-657-224 (Matzwart)

Dubbele monitorophanging met low profile klem

45-658-251 (Sneeuw wit)

45-658-224 (Matzwart)

Conversiekits (Matzwart):
Enkele
Dubbele

Bevestigingsopties (Matzwart):
Bureaubladklem
Doorvoer

47-109-224

98-491-009

47-110-224

98-492-009

Neem contact met ons op voor meer informatie.

15
Duurzame
verpakking

Voor meer informatie:
Contract / 1.855.365.6747 / contract@ergotron.com
Project inrichting / +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
Geen idee welk webadres we hiervoor hebben ?
© Ergotron, Inc. 29.09.2022

Uitgereikt door
The Chicago
Athenaeum:
Museum voor
Architectuur en
Design

Tekst gemaakt in de U.S.A.
De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Apparaten van Ergotron zijn niet bestemd voor het genezen, behandelen, verzachten
of voorkomen van welke ziekte dan ook.
Informatie over octrooien beschikbaar via www.ergotron.com/patents.

Matzwart

