RollerMouse
En mer effektiv måte å jobbe på.
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RollerMouse hjelper deg å få jobben gjort på en rask og behagelig måte. Du arbeider mer avslappet og variert. Enkelt,
nøyaktig og mer effektivt. Med RollerMouse kan du vinke farvel
til øm nakke og stive skuldre.
Individuelle behov, individuelle løsninger
Akkurat som kroppene våre er forskjellige, har vi ulike arbeidsoppgaver, arbeidsstillinger og behov. RollerMouse er
mer enn bare en mus. Den er utviklet i samarbeid med ergonomieksperter som har forsket på å finne den beste måten
å arbeide på.
Spar på kreftene, og øk presisjonen
RollerMouse er plassert rett foran tastaturet. Du holder hendene foran kroppen og bruker små og lette bevegelser, noe
som betyr mindre anstrengelse for nakke, skuldre, albuer og
håndledd. I tillegg kan du enkelt skape variasjon ved å bruke
begge hender. Dette bidrar til at du konsentrerer deg bedre
og jobber mer presist.

Økt frihet og kontroll.
Intelligent presisjon og økt komfort.
RollerMouse Red plus har en kraftig rullestav i gummi og
bruker innovativ teknologi som forutser håndbevegelsene
dine – perfekt for deg som stiller høye krav til individuell tilpasning og tilbringer arbeidsdagen foran én eller flere skjermer.
Ekstra dyp håndleddstøtte sørger for en lavere og mykere
overgang til skrivebordet, og en bedre vinkel på håndleddet.
Dimensjoner: 42 x 15,5 x 2,3 cm.

Tilpass RollerMouse etter dine behov
Hvilken klikkelyd, pekerhastighet og klikkemotstand ønsker
du? Dette kan du enkelt justere selv. Du vet selv best hvordan
du jobber mest mulig effektivt. Våre håndledd- og underarmsstøtter hjelper deg å holde hender og armer i en avslappet stilling – hele dagen gjennom.

Balance Keyboard er trådløst og spesielt utformet for å passe
sammen med din RollerMouse Red eller Free3. Du kan enkelt
tilpasse vinkelen på tastaturet, som har minimal fremkant. I
tillegg bidrar de strategisk plasserte og trykkfølsomme tastene
til å redusere belastningen.
Dimensjoner: 39,2 x 11,9 x 2,05 cm.

Dimensjoner: 48,9 x 12,1 x 2,3 cm.
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Større komfort og bedre kontroll!

Det perfekte arbeidsverktøyet.

Den perfekte kombinasjonen.

Vår raskeste mus hittil som kombinerer høy presisjon og
komfort med lav design. Dette er verktøyet for deg som beveger
deg mellom ulike arbeidsplasser. Free3 er lav og passer
godt sammen med tynne og kompakte tastaturer. Takket
være den høye markørhastigheten kan du flytte markøren
enkelt og effektivt over større eller flere skjermer. Den lange
rullestaven gjør det enkelt å variere arbeidsstilling.

Vår stabile underarmstøtte, kombinert med RollerMouse
Reds kraftige rullestav, sikrer riktig stilling for nakke, rygg,
armer og håndledd. Underarmstøtten lar deg jobbe mer effektivt – med minst mulig anstrengelse.
Dimensjoner: 60 x 28 x 2,6 cm.

RollerMouse Pro3 er utviklet for krevende oppgaver hvor
det er nødvendig med repetitive bevegelser. Pro3 er det
riktige valget for dem som bruker en mus i lange perioder av gangen hver dag – enten på jobb eller hjemme.
Pro3 befinner seg under tastaturet. Det betyr at man ikke
trenger å strekke seg etter musen. Dermed blir det mindre
belastning for kroppen fra nakken til fingrene. Bredden på
RollerMouse gjør at den passer spesielt godt til standard
eller utvidet tastatur og gir større komfort når man bruker
tastaturet. Rollermouse Pro3 lar deg jobbe raskere og mer
komfortabelt.
Dimensjoner: 48,8 x 9,9 x 2,9 cm.

Kundeuttalelser

Ergonomi tips

“Det er så utrolig behagelig å ikke måtte anstrenge peke- og
langefingeren på samme måte som med vanlig datamus.
Jeg føler at jeg har fått en ny arbeidshverdag. Jeg trenger
ikke lenger å ta like mange pauser fra skrivingen som jeg
måtte før. Tidligere følte jeg at jeg slet ut hånd- og fingerleddene mine, men nå kan jeg endelig ha god samvittighet.
Håndputen som følger med RollerMouse Red plus gjør databruken ekstra behagelig, så hendene kan hvile mens jeg
skriver.”

Tips til deg som ønsker å jobbe smartere og mer
ergonomisk.

Andrea Skinstad, Prosjektleder, Samtext
“Veldig avlastende for armer og skuldre. Alle klassiske symptomer på musearm lindres og helbredes ved bruk av Rollermouse. Bruker klassisk mus og tastatur på hjemmekontor,
og ute hos kunder, men når jeg er tilbake på hovedkontoret
foran Rollermouse så senkes skuldrene og det blir behagelig
å arbeid. En stor bonus er dobbelklikk knappen, samt copy
og paste knappene.
Eneste minus jeg kan si om Rollermouse Free3 er at den
metallstangen er eksponert. Det er lett at det samler seg litt
smuss på den som gjør stangen litt treg å bevege. Men ett
par sveip med fingern på stangen, eller en klut så er den god
som ny igjen. Anbefales, og helst før man får symptomer på
musearm

1

2

Datamusen: En sentrert mus som RollerMouse gjør at
du lett kan veksle mellom å bruke høyre og venstre hånd,
noe som gir større variasjon.
Tastatur: Mange standardtastaturer er for brede og får
deg til å vinkle armene utover. Tastaturet bør derfor være
lavt og kompakt.
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Arbeidsstolen: Er det du som skal passe til stolen, eller
er det omvendt? Sørg for at stolen er riktig innstilt etter
kroppen din.
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Skrivbordet: Det skal enkelt kunne justeres i høyde slik
at du kan variere mellom å sitte og stå. Med riktig høyde
skal albuene ha en vinkel på cirka 90 grader.

Tor-Åge Dybvik, IT-Løsningsansvarlig – Flakk Gruppen AS
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Når du vil arbeide
smartere og
mer effektivt.
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i
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Ønsker du å se flere referanser?
www.contourdesign.no/kundeuttalelser

Besøk nettstedet vårt for å lese mer om alle fordelene RollerMouse gir
deg, og få tips til hvordan du kan jobbe mer ergonomisk og produktivt.
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