PRODUKTBLAD

MILJØINFORMATION

I henhold til Arbejdstilsynets At-vejledning D.2.3 af
juni 2009, jf. pkt. 2, Skærmbekendtgørelsens
almindelige bestemmelser, fremgår det; ”De
almindelige bestemmelser gælder for alt skærmarbejde.
Arbejdsgiver skal sørge for at indrette og forsyne
skærmarbejdspladserne med inventar, således arbejdet
kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt
forsvarligt.”
”Skærm, tastatur og eventuelt manuskript/konceptholder bør så vidt muligt anbringes i samme
afstand fra øjnene”; jf. punkt 3.2.
Ligeledes fremgår det, jf. pkt. 3.3, Indretning af
skærmarbejdspladsen; ”Indlæsnings- og styringsudstyr,
eks. mus og tastatur, skal være udformet således, at
medarbejderen kan anvende dem med
hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.
Tastaturet skal kunne skråtstilles og være adskilt fra
skærmen, således medarbejderen kan bruge
hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser, der
ikke giver træthed i arme og hænder.”

Flexiholder

MILJØMÆSSIGE FORDELE

ART NO

NAME

APPEARANCE

SIZE

PACKAGING

65 895

Flexiholder

Mælkehvid

B 39 cm x H 26
cm (dobbelt A4)

1,5 kg

PRODUKTBESKRIVELSE

Vidamic Flexiholder - en unik dokumentholder, der er
udviklet for at lette papirarbejdet ved pc-skærmen.
Optimal placering af dokumenter er centreret foran
øjnene, således vrid, der ofte medfører
belastningsskader i nakke og skuldre, undgås.

1. Indeholder ingen sundheds- eller miljøskadelige
stoffer
2. Produceres i EU - kortere transporter, bedre for
miljøet
MATERIALE

Reﬂeksfri akrylplast og aluminium

Takket være ﬂeksibel konstruktion kan den indstilles,
således den passer til de ﬂeste skriveborde og skærme.
Den er lavet af reﬂeksfrit plexiglas og placeres mellem
tastatur og skærm. Dens smidige magnetlinje er bøjelig
og former sig nemt til aktuel mængde papir.
BRUGSANVISNING

Bundpladen monteres på dokumentholderen, og de to
plader trækkes ud, således bundpladen nemt kan glide
under skærmens fod. Holderen justeres, således papiret
ikke er over holderens kant og dermed ikke dækker for
skærmen. Holderen justeres med papiret hvilende
nederst på holderen foran skærmen, indtil papirets
øverste kant ﬂugter pc-skærmens nederste kant. Skruer
løsnes og strammes, når rette indstilling er fundet.
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