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ErgoLine
ErgoLine is een eigen merk van Backshop Enjoy Ergonomics. Backshop werd in 1995 opgestart
met als doel om ergonomisch advies, kennis en producten bij elkaar te brengen. Het
assortiment van ErgoLine richt zich volledig de mens achter de computer en zijn gezondheid.
Dit alles met comfort, productiviteit en het voorkomen van ziekteverzuim als speerpunten. De
gebruiker staat bij ErgoLine altijd centraal, zowel preventief als curatief.

Samenwerking
Om een zo compleet mogelijk aanbod in producten en advies te kunnen bieden, werken
wij samen met streng geselecteerde partners. De kennis, die wij hebben op het gebied van
computer gerelateerde klachten zoals RSI of KANS, is opgebouwd door onze jarenlange
samenwerking met ergonomen, Arbo professionals, (para)medici, bewegingstechnologen en
gedragswetenschappers.

Wereldwijd
Backshop BV is producent en adviserend distributeur van o.a. ergonomische hardware,
accessoires, ergonomische muizen, monitorarmen, tablet- en laptopaccessoires,
toetsenborden en tal van andere ergonomische oplossingen. Europa is ons primair
werkgebied, maar ook in de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland en Australië zijn wij actief.
De ergonomische oplossingen van ErgoLine zijn innovatief, van topkwaliteit, gebaseerd
op de ervaringen met gebruikers en prettig geprijsd. Backshop BV distribueert naast haar
eigen ErgoLine producten ook bekende merken zoals Contour Design Rollermuizen, Kinesis
ergonomische toetsenborden, documenthouders, ergonomische stoelen, zit/sta meubilair en
tal van andere ergonomische noviteiten.
ErgoLine is een gedeponeerd merk (0977283-BBIE)

Laptopstandaard

3443001
Laptop standaard AP-1

Uitvoering in aluminium. De AP-1 verhoogt de achterzijde van de laptop,
waardoor het zicht op het scherm verbetert en tevens meer comfort geeft bij
het gebruik van het toetsenbord en de muis. Geschikt voor 10-15 inch laptop.

3443011
Laptop standaard AP-2

De AP-2 verhoogt uw laptop met ca. 135 mm, zorgt voor optimale kijkhoek.
Vermindert de nekspanning en zorgt voor comfortabel werken. Het
kabeldoorlaatsysteem zorgt voor optimaal kabelmanagement. Plaats uw
laptop op de standaard en werk met uw draadloze keyboard of muis. Het
aluminium materiaal en het open design zorgen voor optimale koeling van
uw laptop. Geschikt voor 10-17 inch laptop.

6001250
NoteStand 30+ XL verstelbare
laptopstandaard

Deze in hoogte en diepte te verstellen laptopstandaard, vervaardigd van HiLite
aluminium, is door z’n slimme ontwerp geschikt voor alle maten laptops, maar
zeker ook voor grotere vanaf 17 inch. Het beeldscherm kan in 10 verschillende
hoogtes geplaatst worden, waardoor een goede werkhouding ontstaat. Het
plateau is voorzien van een klemtechniek voor meer stabiliteit en veiligheid.
De achterzijde van de NoteStand 30+ XL heeft in opgeklapte toestand
een open structuur waardoor ook dan voldoende koeling
mogelijk is. De NoteStand XL is opklapbaar tot
een handzaam formaat, lichtgewicht (350 gr) en
wordt geleverd in een opbergmap. Hierdoor past
hij goed in een laptoptas.

6002250Z
Bobby II verstelbare
laptopstandaard

De Bobby II laptop- en tabletstandaard is vervaardigd uit hoogwaardig HiLite
aluminium en is verstelbaar in 3 hoogtes. Hierdoor is het altijd mogelijk de
laptop op de juiste werkhoogte te plaatsen. De Bobby II is licht (154 gr),
zeer plat en geschikt voor alle laptopversies. De Bobby II, ontwikkeld in
samenwerking met bewegingstechnologen, heeft een open structuur
waardoor de koeling van de batterij en processors optimaal is. Dit komt de
levensduur van de laptop ten goede.

Laptop- en Tabletstandaard

60001230
Traveller Laptop- en Tabletstandaard

6001230
ErgoLine UP Tablet- en Laptop standaard

60001230 - zilver/zwart
60001230-W - zilver/wit

6001230 - zilver/zwart
6001231 - zilver/wit

Deze aluminium laptop- en tabletstandaard is zeer licht en compact, inklapbaar,
heel stabiel en geschikt voor Tablets en bijna iedere laptop tot 17 inch. Geschikt
voor vast en mobiel gebruik. De standaard is verstelbaar in 5 standen. Doordat de
standaard aan beide zijden is te verbreden, is hij ook geschikt voor bredere laptop
en alle soorten tablets. Vanwege het geringe gewicht (550 gr), is deze Traveller
standaard zeer geschikt voor mobiel gebruik. De Traveller wordt geleverd met
opberghoes die ook als muismat kan fungeren.

ErgoLine UP standaard is speciaal ontwikkeld om op een eenvoudige,
comfortabele en ergonomisch verantwoorde manier gebruik te kunnen
maken van laptop of tablet. De ErgoLine UP is binnen enkele seconden in
en uit te klappen, licht en dus makkelijk te vervoeren. Het gebruik van een
laptopstandaard verbetert de kijkhoek en voorkomt onnodige nekklachten.
Het geeft meer comfort bij het werken met een laptop of tablet en verhoogt
de productiviteit. Verkrijgbaar in zilver/zwart en zilver/wit.

Tablet/laptop arm

3443211
Laptop arm 22,5cm
3443221
Laptop arm 44,5cm

3443201
Tablet arm
Zeer geschikt voor gebruik bij o.a. kassa’s. Bij deze
arm is het screen kantelbaar van staand naar liggende
landscape positie en is tevens in hoogte verstelbaar.
Verbetert de ergonomie op de werkplek.

3443211 - Laptoparm met speciale houder, bevordert het ergonomisch
gebruik van de laptop. Geschikt voor 10-15 inch laptop.
3443221 - Deze laptoparm bevordert het ergonomisch werken en biedt
een ideale werkomgeving. Eenvoudige montage en voorzien van knikarm.
Geschikt voor 10-15 inch laptop of 9-10 inch tablet.

Geschikt voor 7-10 inch tablet en iPad 2/3/4.

ERGO

Monitor/tablet arm
3443401
Monitor/tablet arm 22,5cm
3443411
Monitor/tablet arm 44,5cm

Monitor-Laptop
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3443401 - Eén arm voor twee systemen. Voor monitor en tablet.
Geschikt voor beeldscherm tot 27 inch en tablet 9-10 inch.
3443411 - Twee armen op één klem, voor gelijktijdig gebruik van monitor
en/of tablet. Geschikt voor 9-10 inch tablet en LCD beeldscherm tot
27 inch.

Monitor arm

3443301
Monitor arm 22,5cm
Enkelvoudige monitorarm voor het gemakkelijk
bewegen van de monitor. Tevens zorgt het voor meer
ruimte op de werkplek. Voor gezond ergonomisch
werken. Geschikt voor beeldschermen tot 27 inch.

3443311
Monitor arm 44,5cm
Geschikt voor monitoren tot een maximum
beeldformaat van 27 inch. Voorzien van knikarm
voor optimaal bewegen van de monitor. Tevens zorgt
het voor meer ruimte op de werkplek. Voor gezond
ergonomisch werken.

Laptop/tablet arm
3443501
Laptop/tablet arm 22,5cm
Twee armen op één klem voor gelijktijdig
gebruik van laptop en tablet. Geschikt
voor 10-15 inch laptop en 9-10 inch
tablet.

3443511
Laptop/tablet arm 44,5cm
Deze arm is geschikt voor zowel een laptop als ook
voor een tablet. Dit voor optimaal ergonomisch
werken. Geschikt voor 10-15 inch laptop en 9-10 inch
tablet.
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Monitor/laptop arm
3443601
Monitor/laptop arm 22cm en 44,5cm
3443611
Monitor/laptop arm 44,5cm

3443601 - De ideale oplossing voor gelijktijdig werken met monitor en
laptop. Eenvoudig en veilig vastzetten van de laptop. Geschikt voor 10-15
inch laptop en beeldscherm tot 25 inch LCD.
3443611 - Ideale oplossing voor gelijktijdig werken met monitor en laptop.
Eenvoudig en veilig vastzetten van de laptop. Monitor en laptop separaat van
elkaar te bewegen. Geschikt voor 10-15 inch laptop en beeldscherm tot 25
inch LCD.

Dual monitor arm
3443321
Monitor arm Dual 23" 22,5cm
3443331
Monitor arm Dual 27" 44,5cm
3443221 - Arm voor twee monitoren tot 23 inch. Schermen
kunnen staand of liggend worden gemonteerd. Beide schermen
zijn in hoogte verstelbaar. Schermen altijd in gelijke positie. Dus
ergonomisch optimaal gebruik.
3443331 - Arm voor twee monitoren. Voor LCD schermen tot max.
27 inch. Schermen kunnen staand of liggend worden gemonteerd.
In hoogte verstelbaar, dus ergonomisch optimaal in gebruik.

Backshop BV heeft een uitgebreid productaanbod om
computergerelateerde klachten te bestrijden en vooral
te voorkomen.
Iedere situatie en ieder persoon is uniek, daarom helpt
Backshop u graag verder door ergonomisch advies te
koppelen aan ergonomische producten.

Monitorstandaard

Ergonomische toetsenborden

3200300
ErgoLine Toetsenborden

9049000
ErgoLine Verstelbare Monitorstandaard

De ErgoLine HiLite aluminium Design monitorverhoger is in 3 stappen in hoogte
verstelbaar. Deze sterke monitorverhoger is gemaakt van oersterk HiLite
(sandwich aluminium) materiaal. Door de open ruimtes onder het beeldscherm
kunt u vele kantoor attributen opbergen. Geschikt voor TFT en LCD monitoren
met een maximaal gewicht van 25 kg. Formaat 37 x 22 x 6 - 12.5 cm (bxdxh).
Hoogteverstelling 6-10-12.5 cm

Ergoline toetsenborden zijn ergonomisch verantwoord plat en hebben de
functionaliteiten van een volwaardig toetsenbord. Het compacte en platte
design van deze toetsenborden, zorgt voor de juiste reikafstand naar de muis
zodat er met zowel het toetsenbord als de muis binnen het lichaam gewerkt
wordt. Het numerieke deel is geïntegreerd.
Lichtgewicht en makkelijk mee te nemen. Voorzien van een USB aansluiting.
Door het extra platte ontwerp blijft de pols in een neutrale platte stand en
hoeft deze niet gekromd te worden zoals bij een standaard hoog toetsenbord.
De ErgoLine Compact ergonomische toetsenborden voldoen aan de
ergonomische wet- en regelgeving en zijn CE, RoHS en WEEE gecertificeerd.
3200300B - ErgoLine toetsenbord zwart
3200300W - ErgoLine toetsenbord wit
3200300B/S - ErgoLine toetsenbord zwart-zilver
3200300W/S - ErgoLine toetsenbord wit-zilver

Ergonomische muizen
ErgoLine Gripless ergonomische muis

De ErgoLine Gripless ergonomische muis is een zadel voor uw hand. De Gripless
muis is ontwikkeld na EMG (electromyogram) onderzoeken onder professionele
computergebruikers die in meerdere of mindere mate overbelasting klachten
ondervinden (zoals RSI/KANS). De ergonomische muis is gevormd op basis van
de natuurlijke ontspannen positie en houding van de hand in rusttoestand. De
hand ligt ontspannen op de zadelvormige muis, de pols blijft recht, de vingers
klikken ontspannen naar beneden en er ontstaat geen spanning tussen pink
en duim vanwege het Gripless Design. De magnetisch verwisselbare Gripless
accessoires met softgel bieden extra comfort en gebruikersgemak.

nek/schouder
onderarm

• lage spierspanning (Trapezius)
• goede polshouding
• lagere spierspanning in spieren
• laser technologie
• lage belasting vingers bij muiskliks
• geschikt voor PC en Mac
• backward/forward knop bij duim
• 3 ergonomische Gripless accessoires (comfort)
• zeer korte gewenning

De Gripless muis is verkrijgbaar voor rechtshandig gebruik, in de
maten small/medium voor handen tot 19 cm. Voor handen groter
dan 19 cm is er de Gripless Large Newtral2 muis. Verkrijgbaar in
wired en in wireless uitvoering.
12002700 - ErgoLine Gripless medium zwart
12002701 - ErgoLine Gripless large zwart
12002702 - ErgoLine Gripless medium zwart draadloos
12002703 - ErgoLine Gripless large zwart draadloos

Ergoline SRM verticale muis
• neutrale arm / handstand
• lagere spierspanning in onderarm
• vingers klikken, duim rust / wordt ontlast
• cursorsnelheid instelbaar
• korte gewenningstijd

onderarm

De Ergoline SRM (Stress Relieving Mouse) - muis is een lasergestuurde verticale
muis, geschikt voor PC & Mac. De Ergoline SRM heeft 3 knoppen (2 voor de
wijs- en middelvinger en 1 knop voor de duim) en een groot scrollwiel met
klikfunctie.
Deze ergonomisch gevormde verticale muis laat de hand, pols en onderarm
een ontspannen houding aannemen. Door de neutrale stand van de
onderarm en pols vermindert de spierspanning. De duim en wijsvinger
begeleiden ontspannen de muis. De vingers bedienen de schuin naar beneden
gepositioneerde knoppen en het scrollwiel.

De Ergoline SRM is geschikt voor small/medium handen met
handbreedtes tot ca. 9 cm en verkrijgbaar voor rechts- en
linkshandig gebruik (bedraad en draadloos).
1006635 - ErgoLine SRM muis rechts bedraad
1006637W - ErgoLine SRM muis rechts draadloos
1006636 - ErgoLine SRM muis links bedraad
1006636W - ErgoLine SRM muis links draadloos

ErgoLine SRM Verticale muis EZ5

De ErgoLine SRM EZ5 verticale muis is instelbaar in gewicht en heeft
2 afneembare handpalmsteunen voor regulier en precisiewerk.
Deze ergonomisch gevormde verticale SRM (Stress Relieving Mouse) muis laat
uw hand, pols en arm een meer ontspannen houding aannemen (handshake
positie). Door deze neutrale stand van de onderarm vermindert de spierspanning
in hand, pols en onderarm. Door de afneembare handpalmsteunen is de muis
zowel geschikt voor precisiewerk (zonder handpalmsteun) als voor reguliere
werkzaamheden (met handpalmsteun).

• neutrale arm / handstand
• lagere spierspanning in onderarm
• vingers klikken, duim rust / wordt ontlast
• cursorsnelheid instelbaar
• korte gewenningstijd
• afneembare handpalmsteun
• individuele gewichtsinstelling

onderarm

Geschikt voor handen tot 9 cm breed. De ErgoLine SRM EZ5
verticale muis is verkrijgbaar voor rechtshandig gebruik in draad
en draadloze uitvoering.
1006638 - ErgoLine SRM EZ5 verticale muis
1006638-W - ErgoLine SRM EZ5 verticale muis draadloos
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