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Na ruim 5 jaar is In2ergo een gevestigde naam op het gebied van ergonomische en akoestische 
werkplekinrichting. Een kantoor inrichten is immers meer dan alleen het plaatsen van een 
bureaustoel en een bureau. Steeds vaker worden er eisen gesteld aan alle andere producten die 
van een bureauopstelling een prettige werkplek maken. 

Zaken als ergonomie, akoestiek, flexibiliteit en veiligheid zijn wenselijk en noodzakelijk in een 
moderne werkomgeving.

In2ergo heeft de juiste producten en, nog belangrijker, de juiste kennis in huis. Gebaseerd op 
jarenlange praktische ervaring weten wij inmiddels hoe wij u en uw klant het beste van advies 
kunnen voorzien.

Naast veel vertrouwde producten brengen wij met deze catalogus 2018-2019 ook weer diverse 
nieuwe producten en ontwikkelingen. We lichten er een paar uit: 

De ontwikkelingen staan hier niet stil. De Vecta monitorarm is verder geperfectioneerd, het 
programma van Axon gasveerarmen is uitgebreid en Novus heeft de TSS-telescooparm 
geintroduceerd en het retail-systeem. Daarmee bieden we nu ook ideale oplossingen voor 
situaties waarbij een scheidingswand direct achter de monitorarm staat. 

Met veel succes hebben we de producten van AH Meyer en HPL Indesq aan u voorgesteld. Ook 
hier komen dit jaar weer een aantal nieuwe modellen beschikbaar. Naast stroomkabels leveren 
wij nu ook datakabels, usb-kabels, hdmi-kabels en AV-kabels van uitstekende kwaliteit tegen 
betaalbare prijzen.

Naast de bestaande scheidingswanden van Icon bieden wij u ook een programma aan akoestische 
oplossingen, dat meer gericht is op plafond- en wandpanelen. Deze panelen helpen u om samen 
met de interieurarchitect een ideale werkplek in te richten. Nieuwe lampen leveren hieraan een 
extra bijdrage. Vraag onze mensen naar de mogelijkheden.

MONITORARMEN

ELECTRIFICATIE

LICHT, GELUID & AKOESTIEK

Met deze en nog vele andere ontwikkelingen kijkt In2ergo met vertrouwen naar de toekomst. We 
horen graag waarmee we u kunnen helpen, adviseren en ondersteunen. Neem contact met ons 
op en we komen graag langs om de situatie ter plaatse te beoordelen en zo samen tot de beste 
oplossing te komen.

Want oplossingen creëren, dat doen wij nog steeds het liefst! 

oVEr IN2Ergo

altIjd VErNIEuwENd

adVIEs EN oNdErstEuNINg op maat
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INhoudsopgaVE

Druk- en zetfouten en assortimentswijzigingen voorbehouden. Kleuren in dit drukwerk kunnen afwijken van de werkelijkheid. 

Productspecificaties kunnen wijzigen zonder voorgaande opgave.

Voor meer informatie
www.in2ergo.nl

Voor vragen zijn wij bereikbaar via: 
info@in2ergo.nl of 085 - 489 90 90
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pharo

De Pharo is onze standaard, budgetvriendelijke monitorarm.

Omdat de arm zowel een enkele als een dubbele uitvoering heeft is hij breed 
toepasbaar. 

De arm is in hoogte, breedte, diepte en hoek verstelbaar.

Omschrijving Bevestiging Kleur Belastbaar Art.nr

Pharo enkel bladklem/bladdoorvoer zilver tot 8kg T70072

Pharo enkel bladklem/bladdoorvoer wit tot 8kg T70073

Pharo enkel bladklem/bladdoorvoer zwart tot 8kg T70074

Pharo dubbel bladklem/bladdoorvoer zilver tot 2x8kg T70172

Pharo dubbel bladklem/bladdoorvoer wit tot 2x8kg T70173

Pharo dubbel bladklem/bladdoorvoer zwart tot 2x8kg T70174

Notebook-houder zilver EMA085

 • verkrijgbaar in het zwart, zilver en wit

 • geschikt voor 13 - 27” monitoren

 • maximaal draaggewicht is 8kg per arm

 • vesa 75x75 en 100x100

 • geleverd met bladklem én bladdoorvoer

De Rodney is een mooi vormgegeven monitorarm met een volledige reeks 
ergonomische functies. De arm heeft een horizontaal bereik van 430mm 
waarmee de diepte ingesteld kan worden. 

Omschrijving Bevestiging Kleur Belastbaar Art.nr

Rodney enkel bladklem wit 4 - 8kg CSUN/001/W

Rodney enkel bladklem zilver 4 - 8kg CSUN/001/S

Rodney enkel bladklem zwart 4 - 8kg CSUN/001/B

rodNEy

 • verkrijgbaar in het zwart, zilver en wit

 • maximaal draaggewicht is 8kg

 • vesa 75x75 en 100x100

 • geleverd met bladklem
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my
De MY armen zijn de nieuwste monitorarmen van 
Novus. 

Door het modulaire systeem passen alle losse 
onderdelen op elkaar en kun je heel eenvoudig van 
een enkele arm een dubbele arm maken (of andersom) 
of een tablethouder toevoegen.

Posten: wit of zilver, 350mm hoog
Wandrail, zilver 350, 445 of 890mm
Toolbar-rail, zilver 350mm
Armen: zilverwit met witte kunststof delen of zilver met zwarte kunststof delen

 • verkrijgbaar in wit/zilver of zilver/zwart

 • maximaal draaggewicht is 5kg

 • vesa 75x75 en 100x100

 • post 350mm hoog

 • modulair systeem

 • bladklem, bladdoorvoer of  
bladdoorvoer en grommet

Basis onderdelen

Omschrijving Kleur Belastbaar Art.nr

Novus My fix zwart tot 5kg NOV9111009000

Novus My fix wit tot 5kg NOV9111001000

Novus My tablethouder zwart tot 5kg NOV9113005000

Novus My tablethouder wit tot 5kg NOV9113001000

Novus My notebook-arm zilver tot 5kg NOV9114009000

Novus Quick release zwart tot 5kg NOV7959095000

Aanvullende onderdelen



06 www.in2ergo.nl

VEcta

De Vecta is door onszelf ontworpen en hierbij hebben we gebruik gemaakt van alle vragen, wensen en ervaringen die we de afgelopen 
jaren zijn tegengekomen. Eenvoudig uit te breiden van 1 naar 2 monitoren, en het aansluiten van een laptop is makkelijk te realiseren.  

Maatwerk, bijvoorbeeld langere posten of exta lange armen, is op aanvraag mogelijk. Vecta post type 1 is geschikt voor gebruik in 
combinatie met een schuifblad.

Door die kennis is de Vecta een multifunctionele, modulaire monitorarm geworden die voor iedere werkplek de perfecte oplossing kan 
bieden.

 • geschikt voor monitoren tot 27”

 • maximaal draaggewicht large arm is 8kg

 • voorzien van quick release

 • vesa 75x75 en 100x100

 • armen in 3 lengtes verkrijgbaar

 • modulair systeem, dus altijd uitbreidbaar

 • standaard geleverd met bladklem én bladdoorvoer

10 cm
27,5 cm

44,5 cm

Omschrijving Bevestiging Kleur Belastbaar Art.nr

Vecta post type 1, montage van bovenaf bladklem / bladdoorvoer zilver V20201

Vecta post type 2, montage van onderaf bladklem / bladdoorvoer zilver V20206

Vecta wandrail, 25cm (andere lengtes op aanvraag) zilver V20220

Vecta Small arm zilver tot 12kg V20203

Vecta Medium arm zilver tot 8kg V20202

Vecta Large arm zilver tot 8kg V20200

Vecta grommet zilver V20205

losse kabelclips (4st) zwart V20402

Vecta notebookhouder zilver EMA085

Vecta Componenten

POST TYPE 1 MET 2 LARGE ARMEN
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VEcta

Omschrijving Bevestiging Kleur Belastbaar Art.nr

Vecta toolbar 1500mm (andere lengtes op aanvraag) zilver V20275

Eindkap t.b.v. zijkant toolbar (2 stuks nodig per toolbar) zwart V20297

Vecta slidenut (bevestiging post/toolbar) zilver V20208

Vecta universele klem (bevestiging arm/toolbar) zilver V20207

Vecta Toolbar

TOOLBAR MET POSTEN TYPE 2

OPSTELLING MET POSTEN TYPE 2
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tss

Het TSS systeem van Novus is een modulair systeem. 
Alle losse onderdelen passen op elkaar en zo kun je 
het opbouwen tot je de gewenste opstelling hebt. 

Alle posten hebben 4 sleuven waar de armen 
ingeschoven kunnen worden. Eventueel zijn er ook 
posten voor bevestiging aan wanden of plafonds 
verkrijgbaar.

Omschrijving Bevestiging Kleur Belastbaar Art.nr

Post 445mm bladklem 14-40mm zilver NOV9610609000

Post 545mm bladklem 14-40mm zilver NOV9610639000

Post 445mm bladdoorvoer 5-55mm zilver NOV9610109000

Post 545mm bladdoorvoer 5-55mm zilver NOV9610119000

Post 845mm bladdoorvoer 5-55mm zilver NOV9610119000

Omschrijving Kleur Belastbaar Art.nr

Arm zonder diepte-verstelling zilver tot 15kg NOV9630119000

Arm met 1 extensie, reikwijdte tot 250mm zilver tot 15kg NOV9620119000

Arm met 2 extensies, reikwijdte tot 450mm zilver tot 15kg NOV9640119000

Arm met 2 extensies HD, reikwijdte tot 505mm zilver tot 15kg NOV9650119000

Telescooparm, reikwijdte tot 400mm zilver tot 10kg NOV9680119000

Telescooparm, reikwijdte tot 700mm zilver tot 10kg NOV9680119001

Omschrijving Kleur Belastbaar Art.nr

Arm met notebookhouder 400x288mm zilver tot 5kg NOV9641019004

Arm met toetsenbordhouder 640x172mm zilver tot 5kg NOV9641019005

 • zilverkleurig, geanodiseerd aluminium

 • vesa 75x75 en 100x100

 • modulair systeem

 • bladklem of bladdoorvoer

 • standaard voorzien van quickrelease

 • maximaal draaggewicht tot 15kg

 • geschikt voor meerdere monitoren

TSS Posten

TSS Armen

TSS Accessoires

TSS TELESCOOPARMTSS ARM

TSS ARM MET ExTENSIE

TSS ARM MET ExTENSIE
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wIshboNE

De eerste en originele monitorarm, de Wishbone, is nog steeds een van de meest verkochte en gebruikte monitorarmen, en dat is 
niet voor niks. Hij is niet alleen mooi om te zien, maar door de verschillende elementen die allemaal op elkaar aansluiten, ook een 
eenvoudige en veelzijdige arm. De Wishbone wordt veel ingezet voor toepassingen met meerdere schermen zoals handelsvloeren en 
controlekamers, maar kan ook op een werkplek met 1 of 2 monitoren gebruikt worden.

Alle Wishbone artikelen zijn in het zwart en het 
zilver te verkrijgen. Dit geeft u aan door achter het 
artikelnummer een /B voor zwart en een /S voor zilver 
te plaatsen.

Omschrijving Kleur Belastbaar Art.nr

post 300mm zilver of zwart CWSH/PST300/K

post 400mm zilver of zwart CWSH/PST400/K

post 500mm zilver of zwart CWSH/PST500/K

post 700mm zilver of zwart CWSH/PST700/K

Omschrijving Kleur Belastbaar Art.nr

arm zonder diepte-verstelling zilver of zwart tot 12kg CWSH/003/PQR

arm met 1 extensie zilver of zwart tot 12kg CWSH/002/PQR

arm met 2 extensies zilver of zwart tot 12kg CWSH/001/PQR

arm met 2 extensies HD zilver of zwart tot 24kg CWSH/011/CQR

dubbele arm zilver of zwart tot 24kg CWSH/020/001

Omschrijving Kleur Belastbaar Art.nr

bladklem 20-38mm zilver of zwart CWSH/UNI/LCLM38

bladdoorvoer tot 38mm zilver of zwart CUNI/CSG100/K

Back-to-back bracket om met 2 losse armen 
een dubbele arm te maken

zilver of zwart CWSH/B2B

Alle Wishbone armen zijn voorzien van een QuickRelease en zijn ze makkelijk van portrait naar landscape te draaien en weer terug. 

 • zilver of zwart

 • vesa 75x75 en 100x100

 • bladklem of bladdoorvoer

 • standaard voorzien van quickrelease

 • maximaal draaggewicht 12 of 24kg

Wishbone Posten

Wishbone Armen

Wishbone Accessoires
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ollIN

De Ollin is de nieuwste arm uit het assortiment van Colebrook Bosson 
Saunders. Deze arm heeft, net als de FLo, geen gasveer, maar gedraagt zich 
wel zo door het gebruik van een innovatieve constructie. Mede hierdoor heeft 
deze arm een groot bereik van 0 - 9 kg en is de instelling van het gewicht 
mogelijk met een draaiknop, dus zonder gereedschap.

Het scherm is zeer veelzijdig verstelbaar, zodat deze arm ook uitermate 
geschikt is voor gebruikers die daar hoge eisen aan stellen. Een dual mount 
bar is beschikbaar om twee schermen te monteren van elk max. 4 kg en 27”.

 • wit, zwart of zilver

 • vesa 75x75 en 100x100

 • maximaal 9kg of 2x4kg

 • bladklem of bladdoorvoer

 • standaard met quick-release

 • gepatenteerde technologie

 • red-dot winnaar 2017

 • levenslange fabrieksgarantie

Omschrijving Bevestiging Kleur Belastbaar Art.nr

Ollin-arm bladklem / bladdoorvoer wit tot 9kg CDYN/009/010/W

Ollin-arm bladklem / bladdoorvoer zwart tot 9kg CDYN/009/010/B

Ollin-arm bladklem / bladdoorvoer zilver tot 9kg CDYN/009/010/S

Omschrijving Kleur Belastbaar Art.nr

Ollin dual mount bar zwart tot 2x4kg                  COLN/DMB/001/B

Ollin hendel voor bar zwart COLN/DMB/H01/B

Omschrijving Kleur Reikwijdte Art.nr

Bladklem-split wit tot 0-65mm CDYN/013/AS09/W

Bladklem-split zwart tot 0-65mm CDYN/013/AS09/B

Bladklem-split zilver tot 0-65mm CDYN/013/AS09/S

Bladklem-topmount wit tot 12-25mm CDYN/013/C27/W

Bladklem-topmount zwart tot 12-25mm CDYN/013/C27/B

Bladklem-topmount zilver tot 12-25mm CDYN/013/C27/S

Bladdoorvoer 10-35mm CDYN/013/AS11 + CWSH/50S12/K

Bladdoorvoer 10-75mm CDYN/013/AS11 + CWSH/100S12/K

Bladdoorvoer met grommet wit 0-38mm CDYN/013/CSG100/W

Bladdoorvoer met grommet zilver 0-38mm CDYN/013/CSG100/S

Ollin Armen

Ollin Bevestigingen

Ollin Onderdelen
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phytoN

De nieuwe Phyton gasveerarm heeft een slank design 
en een mooie matte afwerking. Daardoor past deze 
arm in elk modern interieur. De arm is bovendien 
voor 98% recyclebaar en past dus uitstekend bij 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook de 
verpakking bevat nl een minimum aan kunststoffen. 
Bovendien wordt deze arm zeer compleet geleverd: 
met bladklem en met bladdoorvoer. 

De bladklem is ook geschikt voor gebruik met 
schuifbladen. Optioneel zijn onderdelen voor 
railmontage verkrijgbaar.

De montage is van bovenaf: snel en gemakkelijk voor 
de monteurs. De nieuw ontwikkelde gasveer heeft 
een bereik van 2-12 kg waardoor ook grote schermen 
zonder probleem kunnen worden gebruikt. 

 • in mat zilver, mat wit en mat zwart 

 • elegant slank design

 • bladklem, bladdoorvoer

 • railmontage als optie

 • 180 graden stop

 • quick release

 • montage van bovenaf

 • groot bereik

 • 98% recyclebaar

PHYTON GEDETAILEERD

Omschrijving Bevestiging Kleur Belastbaar Art.nr

Phyton gasveerarm bladklem, bladdoorvoer mat zilver 2-12kg T809171

Phyton gasveerarm bladklem, bladdoorvoer mat wit 2-12kg T809170

Phyton gasveerarm bladklem, bladdoorvoer mat zwart 2-12kg T809172

Phyton Armen

PHYTON ARM MAT WIT

PHYTON ARM MAT ZWART
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axoN

Onze Axon heeft inmiddels een vaste plaats op veel flexbureaus. Door de 
gasveer is de arm eenvoudig en snel in hoogte te verstellen. Ideaal dus voor 
een werkplek die door verschillende mensen wordt gebruikt.

Door de wing maakt u van een enkele HD arm snel en eenvoudig een dubbele 
arm. 

 • zilver of wit

 • vesa 75x75 en 100x100

 • bladklem en bladdoorvoer

 • standaard voorzien van quickrelease

 • maximaal draaggewicht tot 10kg (standaard) 
of tot 21kg (hd)

Omschrijving Bevestiging Kleur Belastbaar Art.nr

Axon standaard bladklem / bladdoorvoer zilver 2-10kg T80912

Axon standaard bladklem / bladdoorvoer wit 2-10kg T80913

Axon HD bladklem / bladdoorvoer zilver 9-21kg T80914

Axon HD bladklem / bladdoorvoer wit 9-21kg T80915

Axon korte post bladklem / bladdoorvoer zilver 2-10kg T79922

Axon korte post bladklem / bladdoorvoer wit 2-10kg T79996

Axon dubbel bladklem / bladdoorvoer zilver 2-10kg T80918

Axon dubbel bladklem / bladdoorvoer wit 2-10kg T80919

Omschrijving Kleur Art.nr

Wing voor Axon zwart T80931

Wing voor Axon zilver T80917

Wing voor Axon wit T80923

Hendel voor Axon Wing zilver T80946

Axon Armen

Axon Wings

AxON DUBBEL

AxON VOORAANZICHT

AxON OP KORTE POSTAxON MET MUURBEVESTIGING

AxON MET WING
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flo

Door zijn unieke ontwerp zorgt de Flo voor een 
verplaatsingbereik en -gemak waarmee hij zich 
onderscheidt van alle andere monitorarmen. De Flo 
biedt het grootste scharnierbereik van alle dynamische 
monitorarmen, zodat hij ook voor touchschermen 
gebruikt kan worden.

De Flo heeft een uniek weeginstrument met een 
visuele indicator op het voorste gedeelte van de arm, 
waardoor u de arm altijd in kunt stellen op het juiste 
gewicht.

Omschrijving Kleur Belastbaar Art.nr

Standaard Flo arm zilver, wit of zwart 3 - 9kg CDYN/013/010

Bladklem voor Flo 0-65mm zilver, wit of zwart CDYN/013/AS09

Bladdoorvoer voor Flo 0-50mm CDYN/013/AS11

Dubbele bladklem voor 2xFlo 0-65mm zilver, wit of zwart CDYN/013/C38

Omschrijving Kleur Belastbaar Art.nr

Flo Plus arm wit 6 - 18kg CDYN/026/010

Flo Plus kopstuk (nodig bij Flo Plus) zwart CDYN/SHM/001

Bladklem voor Flo Plus 12-25mm wit CDYN/026/A34

Flo Plus Mountbar voor 2 schermen wit CDYN/DMB/002

Omschrijving Kleur Art.nr

Flo laptophouder zilver of wit CLAP/001

Flo laptophouder met dockingstation support zilver of wit CLAP/011

Flo Standaard

Flo Plus

Flo Accessoires

 • zilver, wit of zwart

 • vesa 75x75 en 100x100

 • bladklem of bladdoorvoer

 • standaard voorzien van QuickRelease

 • gepatenteerde Flo spring technologie

 • winnaar red dot design award

 • volledig cradle to cradle

 • levenlange fabrieksgarantie

 • maximaal draaggewicht tot 9kg (standaard) of tot 18kg (Plus)
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Het Retail-systeem is speciaal ontwikkeld voor plaatsen waar hoge eisen 
worden gesteld aan de afwerking en uitstraling. De bekabeling loopt door de 
post naar beneden en van daar uit door het werkblad. Opties voor meerdere 
monitoren, tablets, toetsenborden, pinapparatuur, printers, scanners. 

Om het geheel een zo mooi mogelijke uitstraling  te geven zijn pasklare 
oplossingen ontwikkeld voor diverse merken en types pinapparatuur, printers 
en scanners. Nog steeds worden en nieuwe toevoegingen ontwikkeld. 
Hiermee is het Novus Retail-systeem de ideale oplossing voor kantines, 
winkels, bioscopen, bus en tram, etc.. Verkrijgbaar in antraciet en zilver.

NoVus rEtaIl-systEEm

 • posten in diverse hoogtes

 • antraciet of zilverkleurig

 • houders specifiek voor uw pinapparatuur

 • houders voor scanners merk-specifiek

 • houders voor printers merk-specifiek

 • maatwerk mogelijk
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Omschrijving Kleur Art.nr

Twin cpu-houder zwart T412021

Twin cpu-houder wit T412022

Twin cpu-houder zilver T412028

 • wit, zwart of zilver

 • maximaal draaggewicht 30kg

 • hoogte verstelbaar 310-555mm

 • breedte verstelbaar 70-230mm

Omschrijving Kleur Art.nr

Bow cpu-houder zwart T413031

Bow cpu-houder wit T413032

Bow cpu-houder zilver T413033

Universele afstandhouder zwart TUNIAF

Omschrijving Kleur Art.nr

Bow horizontaal, medium zwart T413041

Bow horizontaal, medium wit T413042

Bow horizontaal, medium zilver T413043

Bow horizontaal, large zwart T413051

Bow horizontaal, large wit T413052

Bow horizontaal, large zilver T413053

 • wit, zwart of zilver

 • maximaal draaggewicht 30kg

 • hoogte verstelbaar 300-560mm

 • breedte verstelbaar 0-210mm

 • snelle eenvoudige montage

 • wit, zwart of zilver

 • medium: 0-106mm / 182-318mm

 • large: 95-175mm / 257-500mm

twIN

bow

bow horIzoNtaal
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jaw loop

Omschrijving Kleur Art.nr

Jaw cpu-houder zilver CCPU/013

 • zilver

 • maximaal draaggewicht 25kg

 • hoogte verstelbaar 290-510mm

 • breedte verstelbaar 90-240mm

 • kies een ophangbeugel erbij

Omschrijving Kleur Art.nr

Loop cpu-houder zwart CCPU/010

 • maximaal draaggewicht 20kg

 • hoogte verstelbaar 240-500mm

 • breedte verstelbaar 80-225mm

 • spanband om de cpu heen

 • kies een ophangbeugel erbij

tcm

De TCM thin cliënt houder kan direct onder het bureau 
worden bevestigd, of met behulp van één van de 
beugels op de volgende pagina.

De Loop kan onder het bureau bevestigd worden met behulp van 
één van de beugels op de volgende pagina.

De Jaw kan onder het bureau bevestigd worden met behulp van 
één van de beugels op de volgende pagina..

Omschrijving Kleur Art.nr

TCM thin cliënt houder zwart CTCM/001/B

 • met en zonder beugel monteerbaar

 • maximaal draaggewicht 12kg

 • hoogte verstelbaar 38-67mm

 • breedte 274mm

 • diepte 255mm

 • ook tussen het beeldscherm en de monitorarm te plaatsen
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pIco

spacE c

bEugEls

Omschrijving Kleur Art.nr

Pico thin-client houder zwart PICO9005

Pico thin-client houder zilver PICO9006

Pico thin-client houder wit PICO9016

Omschrijving Kleur Art.nr

Space C thin-client houder zwart ETOP-SPACE-C-B

Space C thin-client houder zilver ETOP-SPACE-C-Z

Space C thin-client houder wit ETOP-SPACE-C-W

 • wit, zwart of zilver

 • maximaal draaggewicht 10kg

 • hoogte verstelbaar 175-300mm

 • breedte verstelbaar 30-100mm

 • snel en eenvoudig te monteren

 • wit, zwart of zilver

 • géén knop aan achterzijde

 • maximaal draaggewicht 10kg

 • hoogte verstelbaar 175-310mm

 • breedte verstelbaar 30-100mm

 • zilver

 • voor gebruik met jaw, loop en tcm

 • maakt cpu draai- en schuifbaar

Omschrijving Art.nr

Beugel 125mm, draaibaar CUNI/ROT

Beugel 350mm, draai- en schuifbaar CUNI/SR350

Beugel 520mm, draai- en schuifbaar CUNI/SR520
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INdEsq ampèrE

NEtbox dEsIgN

 • standaard leverbaar in zwart, wit/zilver of RVS,
andere ral-kleuren op aanvraag mogelijk

 • geschikt voor een tafelbladdikte tot 37,5mm

 • standaard met vaste gst18 koppelkabel

 • zwart of zilver

 • geschikt voor een tafelbladdikte tot 25mm

 • kema, tüv en ce gekeurd

 • geleverd met kabel naar keuze

De Indesq Ampère klemt u op de rand van uw bureaublad, 
waardoor de aansluitingen altijd snel en eenvoudig toegankelijk 
zijn. Door het simpele, maar stevige design past de Indesq 
Ampère bij iedere bureaulijn. De Indesq Ampère wordt standaard 
geleverd met 80cm GST18 kabel.

AH Meyer heeft ook een aantal design-units ontwikkeld voor 
diverse toepassingen. Onder andere de fleurige Pearl, leverbaar 
in diverse moderne kleuren, en de chique Point-T voor op uw 
bureau. De Cavis inbouw, in wit of zwart, en de Join voor lounge-
meubilair. 

Voor al onze electrificatieunits geldt dat iedere samenstelling en iedere aansluiting 
mogelijk is. Stroom, data, usb, usb-c, dvi, vga, hdmi, usb charger, audio... 

Laat ons weten hoeveel aansluitingen van ieder soort u wenst en wij berekenen uw unit op maat. 
In onze prijslijst staan wat voorbeelden, alle andere units zijn op aanvraag.

!
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NEtbox focus

salla

 • zwart/zilver

 • geschikt voor alle tafelbladdiktes

 • kema, tüv en ce gekeurd

 • geleverd met kabel naar keuze

 • glans wit ral9003 of zilver ral9006

 • inclusief vaste bladklem

 • geschikt voor een tafelbladdikte tot 25mm

 • geleverd met kabel naar keuze

De Netbox Focus combineert innovatieve techniek met een 
elegant design. De unit wordt los, met bladklemmen of met 
powerstrips op het bureaublad geplaatst. Deze opties zorgen 
ervoor dat de Netbox Focus desgewenst herplaatst kan worden, 
wat een grote pré is voor flexwerkplekken. Alle aansluitingen zijn 
direct toegankelijk voor de gebruiker. 

De mooi vormgegeven stalen opbouwunit Salla wordt standaard 
geleverd in glans wit RAL 9003 of zilver RAL 9006. Andere kleuren 
zijn op aanvraag.

Door zijn moderne looks is de Salla een van de meeste verkochte 
opbouwunits voor op bureaus. 

Voor al onze electrificatieunits geldt dat iedere samenstelling en iedere aansluiting 
mogelijk is. Stroom, data, usb, usb-c, dvi, vga, hdmi, usb charger, audio... 

Laat ons weten hoeveel aansluitingen van ieder soort u wenst en wij berekenen uw unit op maat. 
In onze prijslijst staan wat voorbeelden, alle andere units zijn op aanvraag.

!
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NEtbox axIal

De Netbox Axial is een hoogwaardige aluminium inbouwunit die door een 
klep toegang geeft tot de aansluitingen. Ook wanneer de klep gesloten is 
blijft er ruimte over voor uw kabels. In gesloten toestand worden de kabels 
door een rubberen strip geleid en zijn daardoor beschermd. 

De Netbox Axial is tevens verkrijgbaar in een Comfort uitvoering. Deze gaat 
open met een druk op de klep. 

 • alu-kleur

 • kema, tüv en ce gekeurd

 • geleverd met kabel naar keuze

 • maximaal 10 posities

INdEsq joulE

 • zwart, wit of rvs

 • tafelbladdikte tot maximaal 30mm

 • standaard met vaste gst18 koppelkabel

 • maximaal 6 posities

De Indesq Joule is een handige, stalen inbouwunit voor in het bureaublad. 
De opendraaiende klep zorgt voor een snelle en eenvoudige toegang tot de 
aansluitingen. Door de borstel kunnen de stekkers er in gesloten toestand in 
blijven zitten en wordt voorkomen dat er stof en vuil in de unit komt.  
De Indesq Joule wordt standaard geleverd met 80cm GST18 kabel.

Voor al onze electrificatieunits geldt dat iedere samenstelling en iedere aansluiting 
mogelijk is. Stroom, data, usb, usb-c, dvi, vga, hdmi, usb charger, audio... 

Laat ons weten hoeveel aansluitingen van ieder soort u wenst en wij berekenen uw unit op maat. 
In onze prijslijst staan wat voorbeelden, alle andere units zijn op aanvraag.

!
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NEtbox turN

 • alu-kleur

 • perfect voor vergadertafels

 • kema, tüv en ce gekeurd

 • gst18 aansluiting ingebouwd

 • maximaal 10 posities

De Netbox Turn is een inbouwbox die 180 graden kan draaien. Zo heeft u 
toegang tot de aansluiting wanneer dat nodig is, en een opgeruimde tafel 
als u ze niet hoeft te gebruiken. Doordat de Netbox Turn geen klep heeft zijn 
de aansluitingen van beide zijden goed te bereiken. De maximale bladdikte 
is 17,5mm, bij dikkere bladen is inbouw alleen mogelijk met extra freeswerk.

De Netbox Turn is tevens verkrijgbaar in een Comfort uitvoering. Hierdoor 
draait u de unit met een druk op de knop.

Voor al onze electrificatieunits geldt dat iedere samenstelling en iedere aansluiting 
mogelijk is. Stroom, data, usb, usb-c, dvi, vga, hdmi, usb charger, audio... 

Laat ons weten hoeveel aansluitingen van ieder soort u wenst en wij berekenen uw unit op maat. 
In onze prijslijst staan wat voorbeelden, alle andere units zijn op aanvraag.

!

INdEsq hErtz / INdEsq hErtz+

NEtbox lINE

 • zwart, wit of RVS

 • tafelbladdikte tot maximaal 37,5mm

 • standaard met 80cm gst18 kabel

 • maximaal 4 posities

Indesq Hertz is een unit die in het bureaublad geplaatst wordt. De aansluitingen 
zijn altijd meteen bereikbaar op uw bureau. Door het kleine randje komt er niet 
direct vloeistof in de unit. Naast de Indesq Hertz is er ook een Indesq Hertz+ 
met een aflsuitklep die 180º kan draaien en dus vlak op de vergadertafel komt 
te liggen.

 • alu-kleur, 

 • kema, tüv en ce gekeurd

 • vast gemonteerde kabel naar keuze

 • maximaal 10 posities

Met de Netbox Line inbouwunit blijven alle aansluitingen direct bereikbaar. 
Het kleine randje biedt bescherming tegen vloeistoffen, die daardoor 
niet direct de unit kunnen binnendringen. De Netbox Line kan uitstekend 
worden gebruikt in situaties waarbij deze van meerdere kanten moet worden 
benaderd, zoals in vergadertafels
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maIa

 • wit of antraciet

 • duurzaam product (pc-abs)

 • zelfsluitende klep

 • buitenmaat 23x12,5cm

Maia is een familie van producten, bestaande uit een (los leverbare) 
doorvoerklep, die toegang biedt tot de kabelgoot maar ook te combineren 
is met verschillende onderbouwunits. Door het ontwerp kan de klep worden 
gesloten, nadat de kabels zijn aangesloten. De Maia-klep is zelfsluitend. 
Onderbouwunits zijn in verschillende ontwerpen leverbaar. Maia producten 
worden in eigen beheer door In2ergo geproduceerd, waardoor wij de 
mogelijkheid hebben om aan klantspecifieke wensen te voldoen.

NEtbox poINt

powErdot

 • winnaar red dot design award

 • tafelbladdikte van 13 tot 40mm

 • kema, tüv en ce gekeurd

 • vast gemonteerde kabel naar keuze

 • wit of antraciet 

 • ruim 20 verschillende uitvoeringen 

 • eenvoudige montage 

De Netbox Point is een designoplossing voor snelle toegang tot één 
stroompunt en een of twee andere aansluitingen. De Netbox Point, leverbaar 
in wit en antraciet, wordt geplaatst met een kabeldoorvoer in een uitsparing 
van 80mm diameter. De kabeldoorvoer is in diverse kleuren leverbaar, zodat 
deze altijd past bij de gewenste uitstraling.

De Powerdot is in wit of antraciet leverbaar. Verkrijgbaar voor sparingen van 
80, 60, 50 of 30mm in ruim 20 varianten. Ideaal om snel je laptop aan te sluiten 
en tegelijk je telefoon en /of tablet op te laden. Hoe flex wilt u het hebben?

Voor al onze electrificatieunits geldt dat iedere samenstelling en iedere aansluiting 
mogelijk is. Stroom, data, usb, usb-c, dvi, vga, hdmi, usb charger, audio... 

Laat ons weten hoeveel aansluitingen van ieder soort u wenst en wij berekenen uw unit op maat. 
In onze prijslijst staan wat voorbeelden, alle andere units zijn op aanvraag.

!
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Voor al onze electrificatieunits geldt dat iedere samenstelling en iedere aansluiting 
mogelijk is. Stroom, data, usb, usb-c, dvi, vga, hdmi, usb charger, audio... 

Laat ons weten hoeveel aansluitingen van ieder soort u wenst en wij berekenen uw unit op maat. 
In onze prijslijst staan wat voorbeelden, alle andere units zijn op aanvraag.

!

stEkkErblokkEN

kabEls

 • 2-3-4-5 weg leverbaar 

 • koppelbaar

 • gst18 aansluiting aan beide zijden

 • kema, tüv en ce gekeurd

 • gst18 aansluiting

 • Wieland topkwaliteit

 • kema, tüv en ce gekeurd

 • leverbaar van 30cm tot 10m

Aansluitkabels hebben aan de ene kant een GST18 aansluiting en 
aan de andere kant een Schuko stekker. Koppelkabels hebben aan 
beide kanten een GST18 aansluiting. 

Daarnaast zijn ook usb 2.0, usb 3.0, hdmi-, vga-, datakabels 
van premium kwaliteit in vele verschillende lengtes verkrijgbaar. 
Halogeenvrij, rookarm en brandvertragend omhulsel.

In2ergo levert uitsluitend stekkerblokken van hoogwaardige 
kwaliteit, alle voorzien van originele Wieland aansluitkoppelingen.

Omschrijving Kleur Art.nr

Stroom aansluitkabel 1m zwart PL8111010200

Stroom aansluitkabel 2m zwart PL8111020200

Stroom aansluitkabel 3m zwart PL8111030200

Stroom aansluitkabel 5m zwart PL8111050200

Stroom koppelkabel 1m zwart PL8230010200

Stroom koppelkabel 2m zwart PL8230020200

Stroom koppelkabel 3m zwart PL8230030200

Stroom koppelkabel 5m zwart PL8230050200

T-splitter zwart PL0460002000
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Waarom kabelmanagement? 

Hoe pakken wij dat voor u aan?

 • professionele uitstraling

 • vermindert brandgevaar

 • vermindert struikelgevaar

 • vermindert kabelbreuken

 • beter schoon te houden

 • minder tijd nodig voor vervangen apparatuur

 • creëert extra werkplezier

kabElmaNagEmENt

Analyse

Advies

Uitvoering

1

2

3

Zowel bij bestaande als bij nieuw in te richten kantoren 
analyseren we samen met u de situatie. We brengen alles 
in kaart en bespreken de wensen van de klant. Zo weten 
we van te voren precies wat de bedoeling is en kunnen 
we ervoor zorgen dat alles snel en vakkundig uitgevoerd 
wordt.

Wij brengen altijd van te voren ons advies uit met daarin 
hetgeen wat u van ons mag verwachten, de producten 
en uren die wij denken nodig te hebben en uiteraard de 
kosten hiervan. Tevens geven wij tips waar uw klant nog 
voor kan zorgen of aan moet denken voor we beginnen. 
Zo zorgen we ervoor dat iedereen goed voorbereid en op 
de hoogte is.

Onze monteurs zijn in het bezit van een diploma VCA en 
een verklaring omtrent goed gedrag. De projectleiders 
hebben allemaal hun BHV certificering. Zo weet u zeker 
dat u ons met een gerust hart bij uw klant kan laten werken. 
Tijdens of buiten kantooruren gaan onze monteurs de 
producten monteren en aansluiten en de kabels veilig en 
netjes wegwerken. We zijn pas klaar als alles werkt en de 
klant tevreden is!



25www.in2ergo.nl

kabElkorf

halfroNdE kabElgotEN

lIftpIpE

Omschrijving Kleur Art.nr

Kabelgoot 460mm zilver T412708

Kabelgoot 760mm zilver T412718

Kabelgoot 1160mm zilver T412728

Omschrijving Kleur Art.nr

Liftpipe 65cm zilver KON429-P101

Liftpipe 105cm wit KON429-P102W

Liftpipe 105cm zilver KON429-P102

Liftpipe 105cm zwart KON429-P102B

Liftpipe 145cm zilver KON429-P103

Liftpipe 105 - 195cm wit KON429-Fx01W

Liftpipe 105 - 195cm zilver KON429-Fx01

 • verkrijgbaar in 490 of 790mm lang

 • 100mm diep en 50/85mm hoog

 • alu, zwart of wit

 • economische oplossing voor kabelmanagement

Omschrijving Kleur Art.nr

Kabelkorf 490mm zilver T14197

Kabelkorf 790mm zilver T14198

Kabelkorf 490mm zwart T14199

Kabelkorf 790mm zwart T14196

Kabelkorf 490mm wit T14194

Kabelkorf 790mm wit T14195

 • 460, 760 of 1160mm lang

 • zilverkleurig

 • geleverd inclusief montagemateriaal 

 • 65 tot 195cm

 • zilver, wit of zwart

 • geleverd inclusief montagemateriaal 

Met een kabelkorf onder uw bureau kunt u uw kabels en 
stekkerblokken eenvoudig en snel opbergen. Bij het gebruik van 
deze korven blijven de kabels altijd toegankelijk.

Met deze design kabelgoot bergt u uw kabels ergonomisch en 
esthetisch op. De halfronde kabelgoot is open en dicht te klappen 
waardoor u eenvoudig kabels kunt invoeren of weer verwijderen.

De Liftpipe wordt beschouwd als de standaard voor alle 
kabelgoten: eenvoudig te monteren en leverbaar in verschillende 
lengtes. Nieuw is de Expand versie, die uitschuifbaar is van 
1050 tot 1950mm en later desgewenst kan worden gesplitst in 2 
Liftpipes van elk 1050mm, waarbij alleen één montagesetje moet 
worden besteld.
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gEslotEN kabElgoot

opEN kabElgoot

 • verschillende lengtes verkrijgbaar

 • wit, zilver of zwart

 • verschillende lengtes verkrijgbaar

 • zilver of zwart

 • kabels eenvoudig in te voeren

Omschrijving Kleur Art.nr

Kabelgoot 50cm wit T412605

Kabelgoot 50cm zilver T412606

Kabelgoot 50cm zwart T412607

Kabelgoot 110cm wit T412611

Kabelgoot 110cm zilver T412612

Kabelgoot 110cm zwart T412613

Kabelgoot 147cm wit T412621

Kabelgoot 147cm zilver T412622

Kabelgoot 147cm zwart T412623

Omschrijving Kleur Art.nr

Open kabelgoot 50cm zilver T412636

Open kabelgoot 50cm zwart T412637

Open kabelgoot 110cm zilver T412642

Open kabelgoot 110cm zwart T412643

Open kabelgoot 150cm zilver T412652

Open kabelgoot 150cm zwart T412653

Vast gemonteerde kabelgoot met kabelaanvoer vanaf de zijkant. 
Praktische, nette, betaalbare oplossing om uw kabels uit het zicht 
te werken. 

Vast gemonteerde kabelgoot met ronde gaten in de bodem en 
de zijwand. Ideaal voor kabelaanvoer van onderuit (vloerpot) en 
aansluiting van bijvoorbeeld een opbouwunit.

smallE VloErgoot

 • in elke lengte verkrijgbaar tot 480cm

 • zilverkleurig

 • kabels eenvoudig van bovenaf in te voeren

 • met antislip materiaal voor extra veiligheid

 • hoek- en verbindingsstukken verkrijgbaar

 • klep aan twee zijden te monteren

Omschrijving Kleur Art.nr

Smalle vloergoot 50cm zilver T470520-50

Smalle vloergoot 80cm zilver T470520-80

Smalle vloergoot 120cm zilver T470520-120

Smalle vloergoot 200cm zilver T470520-200

Leverbaar in elke gewenste lengte van 20cm tot 480cm, met 
antislip materiaal voor extra veiligheid. Van bovenaf te openen en 
gunstig geprijsd t.o.v. de brede vloergoot. Breedte 90mm, hoogte 
25mm. 
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kabElklEm

 • slechts één schroef nodig

 • enkele of dubbele uitvoering

 • 2 modellen, grijs of zwart

Omschrijving Kleur Art.nr

Kabelklem enkel zwart T410805

Kabelklem dubbel zwart T410806

Kabelklem enkel grijs T410807

Kabelklem dubbel grijs T410808

cablE grIp

Omschrijving Kleur Art.nr

Cablegrip 6 voudig zwart T40035163

Cablegrip 6 voudig wit T40035164

Cablegrip 6 voudig zilver T40035165

 • voor goed kabelmanagement onder het bureau

 • met schroeven aan het bureaublad te bevestigen

 • kabels zijn snel en eenvoudig te vervangen

 • wit, zwart of zilver

brEdE VloErgoot

 • in elke lengte verkrijgbaar tot 480cm

 • zilverkleurig

 • kabels eenvoudig van bovenaf in te voeren

 • met antislip materiaal voor extra veiligheid

 • hoek- en verbindingsstukken verkrijgbaar

Omschrijving Kleur Art.nr

Brede vloergoot 50cm zilver T470521-50

Brede vloergoot 80cm zilver T470521-80

Brede vloergoot 120cm zilver T470521-120

Brede vloergoot 200cm zilver T470521-200

Soms is het onvermijdelijk om kabels over de vloer te laten lopen. 
Om deze toch te beschermen en struikelen te voorkomen is een 
vloergoot een goede oplossing. Breedte 147mm, hoogte 19mm. 
Onze vloergoot is van bovenaf open te klappen, waardoor u altijd 
toegang houdt tot de kabels. Door de diverse mogelijkheden 
heeft u zo altijd een passende oplossing.
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kabEldoorVoEr

Omschrijving Kleur Art.nr

Kabeldoorvoer ABS ø60mm zwart TKDVK60ZW

Kabeldoorvoer ABS ø60mm wit TKDVK60WI

Kabeldoorvoer ABS ø60mm zilver TKDVK60ZI

Kabeldoorvoer ABS ø80mm zwart TKDVK80ZW

Kabeldoorvoer ABS ø80mm wit TKDVK80WI

Kabeldoorvoer ABS ø80mm zilver TKDVK80ZI

Omschrijving Kleur Art.nr

Kabelspiraal tot 130cm wit T42010301

Kabelspiraal tot 130cm zwart T42010305

Kabelspiraal tot 130cm zilver T42010309

 • zorgt voor net en veilig kabelmanagement door het bureau 

 • andere afmetingen en vormen op aanvraag

kabElspIraal

 • speciaal voor zit-sta bureaus

 • montage met één schroef

 • snelle kabelinvoer

 • zware, stabiele voet

 • wit, zwart of zilver
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kabElslurf / kabElsok

Kabelslurven en kabelsokken zijn in vele kleuren, vormen en 
uitvoeringen leverbaar, zodat er altijd wel iets te vinden is, wat 
past bij uw interieur. Enkele mogelijkheden zijn  hier afgebeeld.

cablE EatEr

 • bundelt eenvoudig en flexibel alle kabels

 • wit, zwart of zilver

 • verschillende diktes verkrijgbaar

 • op iedere gewenste lengte

Omschrijving Kleur Art.nr

Cable eater ø15mm, per 1m lengte wit, zwart of zilver TCE15

Cable eater ø20mm, per 1m lengte wit, zwart of zilver TCE20

Cable eater ø25mm, per 1m lengte wit, zwart of zilver TCE25
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chIpchaIN

buIszuIl

In2ergo brengt een uniek product, de Chipchain kabelslurf. Deze kabelslurf is 
dé oplossing om uw kabels netjes van het plafond of bureau naar beneden 
te brengen, uiteraard ook geschikt onder bureaus. Zo blijven de kabels 
gebundeld, uit het zicht en bovendien goed beschermd. U voorkomt zo 
kabelbreuken, struikelpartijen en stofnesten.

Het bijzondere aan de Chipchain is dat dit product gemaakt is van bioplastic. 
Voor de zilveren versie wordt alu-poeder toegevoegd. Daarmee is de 
Chipchain volledig recyclebaar en kan hij aan het einde van zijn levensduur 
in de GFT-bak gegooid worden (alléén de witte of zwarte uitvoering). De 
grondstoffen zullen dan composteren en worden omgezet in nieuw voedsel 
voor de aarde.

De Buiszuil is een praktische, maar vooral aantrekkelijke manier om kabels 
van het plafond naar beneden te brengen. Stroom- en datakabels kunnen 
via gescheiden kanalen lopen.  Doordat de buis van hoogwaardig metaal is 
gemaakt misstaat hij in geen enkel kantoor. De kabels kunnen er eenvoudig 
doorheen worden gevoerd en zo toegankelijk worden gemaakt voor op- of 
inbouwunits.

 • wit, zwart of zilver

 • nagenoeg 100% biologisch afbreekbaar

 • losse schakels, dus lengte naar wens

 • 2 aparte kanalen voor stroom- en datakabels

 • geanodiseerd alumium 

 • op iedere gewenste lengte tot 720cm

 • meerdere bevestigings mogelijkheden

 • rubberen strip voor stofvrij afschermen van kabels
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VErlIchtINg

dIasoNIc

attENzIa

Over het belang van goede verlichting op de werkplek is geen discussie. Goed licht zorgt voor minder vermoeidheid en dus 
productievere medewerkers. 

Dat goede verlichting behalve functioneel, ook mooi kan zijn, bewijzen onderstaande voorbeelden. Dit is slechts een greep uit ons 
assortiment om u te laten zien wat de mogelijkheden zijn. 

Vraag onze medewerkers naar meer details en opties. 

QUBERT AMBLE

DIASONIC MET DRAADLOZE TELEFOONLADERDIASONIC 

ATTENZIA
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akoestiek

Ons assortiment scheidingswanden is functioneel en ongelooflijk uitgebreid.  Scheidings-wanden 
zijn een belangrijke toevoeging in kantoren. Een simpel ABC-tje legt uit waarom:

Door de vulling en de stoffering van onze wanden wordt een deel van het geluid geabsorbeerd. 
Vooral in ruimtes waar meerdere mensen werken, is de akoestiek erg belangrijk. Al onze 
System screens kunnen voorzien worden van een extra akoestische vulling. Met name onze 
System 2 en 5 wanden zijn uitermate geschikt om geluid te absorberen. Alle certificaten en 
verslagen op basis van de akoestiek zijn uiteraard beschikbaar.

Door het rechte pad van het geluid te blokkeren voorkom je al een groot deel van de 
geluidsoverlast.

Dat wat zich niet in je zichtveld bevindt, leidt ook minder af. Daarnaast zorgen de 
scheidingswanden, indien gewenst, voor een afgesloten werkplek wat de concentratie ten 
goede komt.

Wij zijn bijzonder trots op alle mogelijkheden die onze wanden 
bieden.

Naast een uitgebreid standaard assortiment kunnen wij bijna 
alles maken wat u of uw eindklant maar wenst. Het speciale is 
bovendien, dat onze specials helemaal niet duurder zijn dan de 
standaard wanden. 

Of het nou om 1 of 100 stuks gaat. Wij denken en tekenen graag 
met u mee, totdat we precies de juiste oplossing gevonden 
hebben!

Absorberen

Blokkeren

Camoufleren

a

B

C
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foIl

foIl

sImplE

stItch

 • 26mm dik 

 • fly-by en desk-up mogelijk

 • akoestische uitvoering mogelijk

 • stoffering naar keuze

 • 32mm dik 

 • met bladklemmen aan het blad te bevestigen

 • ook verkrijgbaar als vrijstaande wand met voeten

 • akoestische uitvoering mogelijk

 • alle camira stoffen verkrijgbaar, andere stoffen op aanvraag

Een van de meest verkochte scheidingswanden van dit moment is de Simple. 
Door zijn moderne uitstraling met afgeronde hoeken en een gekleurde rand 
is de Simple razend populair. Het is zelfs mogelijk om de voor- en achterkant 
van beide wanden een andere kleur te geven voor een nóg speelser effect.

Stitch wanden hebben in de wand een gestikt patroon. Dit kunnen ruiten zijn, of 
strepen, of een logo... alles is mogelijk! Door deze uitgebreide mogelijkheden 
kunt u een wandje volledig personaliseren op basis van uw wensen en de rest 
van uw interieur.
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foIl

zIp

 • 5mm dik acryl

 • afgeronde hoeken

 • met bladklemmen aan het blad te bevestigen

 • 30mm dik

 • met bladklemmen aan het blad te bevestigen

 • afgeronde hoeken

 • akoestische uitvoering mogelijk

 • alle camira stoffen verkrijgbaar, andere stoffen op aanvraag

Onze Foil wanden zijn gemaakt van 5mm dik acryl en perfect te gebruiken als 
een visuele afscheiding tussen twee werkplekken in. 

De Zip wanden zijn voorzien van een rits, zodat de wanden een speelse look 
krijgen.
De rits is verkrijgbaar in het wit, zwart, oranje, limegroen, rood en blauw.

Uiteraard zijn deze wanden in iedere gewenste afmeting en vorm te krijgen. 
We leveren de Foil in een aantal standaard kleuren. Andere kleuren zijn alleen 
op aanvraag mogelijk.
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slIdE-oN

Nomad

 • alle afmetingen mogelijk

 • afgeronde hoeken

 • tijdelijke of permanente afscheiding

 • alle camira stoffen verkrijgbaar, andere 
stoffen op aanvraag

Een afscheiding voor bureaus die snel en eenvoudig te (her)plaatsen is, dat 
is onze Slide-On wand. U bevestigt de Slide-On zonder aan uw bureau te 
schroeven of in het blad te boren en blijft daardoor altijd flexibel over de 
plaatsing. 

De Slide-On wand wordt op bestelling gemaakt, zodat hij altijd op de dikte 
van uw bureaublad is afgesteld. 

Nomad is een mooie en functionele designwand die op het bureau 
geplaatst wordt. 

U hoeft geen klemmen of bladdoorvoeren te gebruiken, de Nomad wordt 
los op het bureau geplaatst. Door de verzwaarde voet staat de wand toch 
stevig. 

De Clip is een eenvoudige, doelmatige oplossing om snel meerdere 
afgescheiden werkplekken te maken. 

 • zonder klemmen of boren toch een scheiding creeëren

 • basis in wit, zwart of zilver

 • keuze uit diverse camira-stoffen

 • 400x770, 400x570, 350x770 en 350x570mm

 • andere afmetingen op aanvraag

 • de beugel is geschikt voor bladen tot 36mm

 • leverbaar met diverse stofferingen

 • afmeting 700x450mm

 • zonder klemmen of boren toch een scheiding creeëren

clIp
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Kies het type wand

Kies het gewenste systeem

“KIES IN DRIE STAPPEN DE JUISTE SCHEIDINGSWAND”

System 1 - 24mm dik System 2 - 36mm dik

Met rail in het midden

System 5 - 30mm dik

Volledig gestoffeerd

Wave bovenkant

Gedeeltelijk acryl

Met 3-voudige rail

Arc bovenkant

Met 5-voudige rail

Volledig acryl

IN2Ergo schEIdINgswaNdEN

1

2
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IN2Ergo schEIdINgswaNdEN

Met behulp van een desk-up bracket wordt de scheidingswand op het bureau gemonteerd. De 
klem wordt aan de onderkant vastgezet door klemschroeven.

De klem is geschikt voor bladen tot 35mm dik. Leverbaar in de kleuren wit, zilver en zwart.

Optie 2 – Fly-by

Een fly-by wand hangt aan de rand van het bureaublad en komt zowel onder als boven het 
bureaublad uit.

De wand moet minimaal 100mm onder het bureaublad uit komen om de klemmen te kunnen 
bevestigen. Leverbaar in wit, zilver en zwart..

Optie 1 – desk-up

Clamp Bracket 
No.3

‘L’ Bracket
No.28

Kies de bevestigingsoptie 3
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IN2Ergo schEIdINgswaNdEN

Optie 3 – Goal Post

Een goalpost wand staat op de grond, maar alleen het bovenste stuk is gestoffeerd. Voor extra 
stevigheid kan de wand vastgemaakt worden aan een bureaublad. Hiervoor moet de wand 
minstens 100mm onder het bureaublad uit komen, zodat we een van bovenstaande klemmen 
kunnen gebruiken.

Een goalpost wand kan ook vrijstaand op voeten worden geplaatst.

Optie 4 – Vrijstaand

Vrijstaande wanden worden gestabiliseerd door voeten. Deze voeten worden in de hoeken van 
de frames geplaatst.

Rechte voet
(alleen System 5)

100x400

Voet met wielen
100x400

Ellipsvormige
voet

200x400

Half ellipsvormige 
voet

100x400

Half ellipsvormige 
voet

200x200

Clamp Bracket 
No.3

‘L’ Bracket
No.28
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Omschrijving Kleur Art.nr

Voetensteun Ergonomic zwart T431211

Omschrijving Kleur Art.nr

Voetensteun Turn grijs T431619

Voetensteun Turn zwart T431611

Omschrijving Kleur Art.nr

Voetensteun Active blauw T431115

Voetensteun Active grijs T431119

Voetensteun Active zwart T431111

ErgoNomIc

turN

actIVE

Voetensteun met groot oppervlak; op drie verschillende hoogtes 
in te stellen (6, 9 en 12cm). 540x350mm.

Kunststof voetensteun, op drie verschillende hoogtes in te stellen 
(6, 9 en 12cm). 540x350mm.

Mooie voetensteun met groot oppervlak; traploos in hoogte te 
verstellen. 485x345x100mm.

form
Eenvoudige voetensteun, 310mm breed; op vier verschillende 
hoogtes in te stellen (6, 9, 12 en 15cm).

Omschrijving Kleur Art.nr

Voetensteun Form zwart T431311
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moNItorVErhogEr

moNItorVErhogEr mEt documENthoudEr

documENthoudEr

 • hoogte instelbaar per 15mm van 70-130mm

 • maximaal draagvermogen is 15kg

 • 5mm dik helder acryl 

 • afm. 320 x 256 x 70-130mm (bxdxh)

Omschrijving Kleur Art.nr

Monitorverhoger hoogte-verstelbaar helder 7049550

Omschrijving Kleur Art.nr

Monitorverhoger  met documenthouder helder 7049570

Omschrijving Kleur Art.nr

Documenthouder helder 7049400

Documenthouder mat 7049401

Documenthouder verhoogd helder 7049410

Documenthouder verhoogd mat 7049411

 • hoogte instelbaar per 15mm van 100-160mm

 • maximaal draagvermogen is 15kg

 • 5mm dik helder acryl 

 • afm. 302 x 267 x 100-160mm (bxdxh)

 • in hoogte verstelbaar

 • maximaal draagvermogen is 6kg

 • 5mm dik helder of mat acryl 

 • afm. 536 x 270 x 136-206mm (bxdxh)
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traVElEr laptopstaNdaard

krEkEl laptop- & tablEtstaNdaard

tabEtha tablEtstaNdaard

 • in zes stappen in hoogte verstelbaar

 • geschikt voor notebooks tot 17”

 • maximaal draagvermogen is 6kg

 • afm. 18 x 24 x 16-19,8cm (bxdxh)

 • geschikt voor alle laptops en tablets

 • lichtgewicht, 170gram

 • maximaal draaggewicht 5,4kg

 • inklapbaar, gemakkelijk mee te nemen

 • geschikt voor tablets van 7” tot 12,9“

 • kantelbare tablet

 • in hoogte verstelbaar

Omschrijving Kleur Art.nr

Traveler laptopstandaard zwart/alu T40017500

Omschrijving Kleur Art.nr

Krekel laptop- & tabletstandaard zilver met zwart Ekrekel

Omschrijving Kleur Art.nr

Tabetha tabletstandaard wit CTAB/001/W
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De Step is verkrijgbaar in een aantal kleurvarianten, met of 
zonder radio-control. De rand is van slagvast kunststof. De 
step heeft een glijdende secondewijzer, dus u hoort géén 
tikgeluid. De Step werkt op één AA-batterij, die wordt 
meegeleverd.

De Drive heeft een ingebouwde thermometer en hygrometer. 
Ook deze klok heeft radiocontrol, zodat u er geen omkijken 
naar heeft.
De rand is van slagvast kunststof. De Drive werkt op één AA-
batterij, die wordt meegeleverd.

De Pilot is een stijlvolle klok met een doorsnede van 30 
cm. De rand is van geborsteld aluminium. Deze klok heeft 
automatische tijd-synchronisatie en automatisch instellen van 
zomer- en wintertijd. De Pilot werkt op één AA-batterij, die 
wordt meegeleverd.

De Fly is met recht het topmodel uit onze klokkencollectie: 
stijlvol ontwerp en toch een eigentijdse uitstraling. De rand 
is van geborsteld aluminium. Deze klok heeft automatische 
tijd-synchronisatie en automatisch instellen van zomer- 
en wintertijd. De Fly werkt op één AA-batterij, die wordt 
meegeleverd.

stEp

drIVE

pIlot

fly

Omschrijving Doorsnede Plaat Rand Art.nr

Pilot 30cm wit alu-zilver MAUL9063308

Omschrijving Doorsnede Plaat Rand Art.nr

Fly 30RC 30cm wit zilver MAUL9063402

Fly 30RC 30cm zwart zilver MAUL9063490

Omschrijving Doorsnede Plaat Rand Art.nr

Step 30 30cm wit zilver MAUL9053195

Step 30RC 30cm wit wit MAUL9053002

Step 30RC 30cm wit zilver MAUL9053095

Step 30RC 35cm wit zilver MAUL9053595

Omschrijving Doorsnede Plaat Rand Art.nr

Drive 30RC 30cm zwart zilver MAUL9059095
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Hit PRULLeNBak

PRULLeNBak MetaaL

PRULLeNBak MetaaL GRoot

De Hit is een kunststof prullenbak. Door de ingebouwde 
zakhouder blijft de plastic zak goed hangen en is hij tevens 
makkelijk te verwijderen. 
De bak heeft een capaciteit van 15 liter. Er is ook een apart 
inzetbakje te krijgen wat in de prullenbak gezet kan worden 
om zo verschillende soorten afval te scheiden. 

Deze metalen prullenbak heeft een 
diameter van 260mm, een hoogte van 
320mm en een inhoud van 15 liter. . 

Deze metalen prullenbak heeft een 
diameter van 260mm en een inhoud van 
21 liter. Door zijn hoogte van 460mm is 
deze prullenbak ook geschikt als paraplu 
standaard.

Omschrijving Kleur Art.nr

Metalen prullenbak zwart T420101

Metalen prullenbak zilver T420108

Omschrijving Kleur Art.nr

Metalen prullenbak groot zwart T420401

Metalen prullenbak groot zilver T420408

Omschrijving Kleur Art.nr

Hit prullenbak zwart T420001

Hit prullenbak blauw T420005

Hit prullenbak grijs T420009

Hit inzetbakje zwart T420501
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pENNENladEs EN burEauladEs

Onze stalen bureaulade bevestigt u onder het bureau om zo voor medewerkers 
toch een afzonderlijk afsluitbare opbergruimte te maken. De lade wordt 
geleverd met sleutels. Door zijn unieke afmetingen past de bureaulade onder 
bijna alle bureaus en zit het frame niet in de weg.  De lade wordt standaard 
geleverd in het wit en zilver, andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk.

 • creeërt persoonlijke opbergruimte voor medewerkers

 • wit of zilver

 • afm. 20x10x40cm (bxdxh)

pENNENladE “swINg”

pENNENladE “storE”

 • slagvast kunststof

 • leverbaar in lichtgrijs en zwart

 • afm. 298x147x47mm (bxdxh)

 • incl. montage-materiaal (3 schroeven)

Omschrijving Kleur Art.nr

Pennenlade “Swing” lichtgrijs 5891071000

Pennenlade “Swing” zwart 5891070000

Met de Swing pennenlade heeft u een perfecte oplossing wanneer 
slechts een geringe ruimte beschikbaar is.

Kiest u ook voor een opgeruimd bureau? Dan biedt de “Store” 
zeker een mooie oplossing.

Omschrijving Kleur Art.nr

Pennenlade “Store” wit KON435-4497

Pennenlade “Store” zwart KON435-4489

Pennenlade “Store” zilver KON435-4490

 • slagvast kunststof

 • draait 360 graden

 • leverbaar in wit, zilver en zwart

 • afm. 342x207x32mm (bxdxh)

 • incl. montagemateriaal (1 schroef)
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flExstorE

Flexstore is een uniek, universeel systeem wat in iedere kast kan worden toegepast. 

Hoe bestelt u uw Flexstore kastinrichting:

Kies voor open of gesloten

Kies de gewenste hoogte

Beschikbare ruimte meten

Kies de juiste maat

1

2

3

4

U kunt per legbord kiezen uit open of gesloten laden.

De hoogte van de units staat altijd vast (32cm). Daarbinnen kunt u kiezen uit 3,5cm of 7,5cm 
hoge laden. Bij die keuze geldt dat u of het dubbele aantal laden krijgt met een beperkte 
opbergcapaciteit per lade of minder laden met een grotere capaciteit per lade.

Meet de vrije ruimte tussen de wanden van de kast.

U kiest dat artikel waarvan de minimale breedte die daarbij wordt vermeld, het minst neerwaarts 
afwijkt van de ruimte tussen de wanden. Daarbij dient de maximale breedte die bij het artikel 
wordt aangegeven, groter te zijn dan de vrije ruimte in de kast.

Het Flexstore systeem bestaat uit verschillende vakken en laden welke in elke gewenste 
combinatie geplaatst kunnen worden. Het maakt niet uit hoe laag, hoog, breed of smal de 
kast is, Flexstore past altijd. Door middel van opvulstrips van 100mm, welke om de 5mm 
op maat gesneden kunnen worden, kan eenvoudig de overgebleven ruimte aan de zijkant 
opgevuld worden. Ook de inrichting is flexibel toe te passen: open of dichte laden, grote of 
kleine laden.

TIP: Bij de bepaling van het maximale aantal legborden met laden boven elkaar in een 
kast, deelt u de vrije hoogte door de hoogte van de lade-unit (32cm) plus de dikte 
van het legbord.

!
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flExstorE 23cm opEN ladEN

flExstorE 23cm gEslotEN ladEN

flExstorE 23 cm lossE oNdErdElEN

Complete set met 2 rijen

8 open laden 230mm breed (75mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 478-678mm

T64B31

16 open laden 230mm breed (35mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 478-678mm

T64B32

Complete set met 2 rijen

8 gesloten laden 230mm breed (75mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 478-678mm

T64B33

16 gesloten laden 230mm breed (35mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 478-678mm

T64B34

Complete set met 3 rijen

12 open laden 230mm breed (75mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 710-910mm

T64C31

24 open laden 230mm breed (35mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 710-910mm

T64C32

Complete set met 3 rijen

12 gesloten laden 230mm breed (75mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 710-910mm

T64C33

24 gesloten laden 230mm breed (35mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 710-910mm

T64C34

Complete set met 4 rijen

16 open laden 230mm breed (75mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 942-1142mm

T64D31

32 open laden 230mm breed (35mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 942-1142mm

T64D32

Complete set met 4 rijen

16 gesloten laden 230mm breed (75mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 942-1142mm

T64D33

32 gesloten laden 230mm breed (35mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 942-1142mm

T64D34

open lade 230x75mm T6F023074

front 230x75mm T6F123074

open lade 230x35mm T6F023035

front 230x35mm T6F123035

losse zijwand T6F000000

opvulstrip 0-100mm T6F010000

Klembeugels T5990300

Ruiter voor open lade T5F0260R

Papierstrook voor open lade T5F0260P

Ruiter voor gesloten lade T5F1260R

Papierstrook voor gelsoten lade T5F1260P
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flExstorE 26 cm lossE oNdErdElEN

flExstorE 26cm gEslotEN ladEN

flExstorE 26cm opEN ladEN

Complete set met 2 rijen

8 open laden 260mm (75mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 538-738mm

T64B61

16 open laden 260mm (35mm hoog) 
geschikt voor een kast tussen 538-738mm

T64B62

Complete set met 2 rijen

8 gesloten laden 260mm (75mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 538-738mm

T64B63

16 gesloten laden 260mm (35mm)
geschikt voor een kast tussen 538-738mm

T64B64

Complete set met 3 rijen

12 open laden 260mm (75mm hoog) 
geschikt voor een kast tussen 800-1000mm

T64C61

24 open laden 260mm (35mm hoog) 
geschikt voor een kast tussen 800-1000mm

T64C62

Complete set met 3 rijen

12 gesloten laden 260mm (75mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 800-1000mm

T64C63

24 gesloten laden 260mm (35mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 800-1000mm

T64C64

Complete set met 4 rijen

16 open laden 260mm (75mm hoog) 
geschikt voor een kast tussen 1062-1262mm

T64D61

32 open laden 260mm (35mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 1062-1262mm

T64D62

Complete set met 4 rijen

16 gesloten laden 260mm (75mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 1062-1262mm

T64D63

32 gesloten laden 260mm (35mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 1062-1262mm

T64D64

open lade 260x75mm T6F026074

front 260x75mm T6F126074

open lade 260x35mm T6F026035

front 260x35mm T6F126035

losse zijwand T6F000000

opvulstrip 0-100mm T6F010000

Klembeugels T5990300

Ruiter voor open lade T5F0260R

Papierstrook voor open lade T5F0260P

Ruiter voor gesloten lade T5F1260R

Papierstrook voor gelsoten lade T5F1260P



adres :

telefoon :

email : 

Website :

Het Geffens Veld 9, 5386 LL Geffen

085-489 9090

info@in2ergo.nl

www.in2ergo.nl


