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Bento® is een geregistreerde merknaam van Dataflex International BV. Op de Bento® ergonomische toolbox is octrooi aangevraagd.

De Addit Bento®-productserie: ontworpen
voor het werken van nu
Onderzoek toont aan dat bijna 7 op de 10
kantoormedewerkers de fysieke effecten
ondervinden van slechte ergonomie. Dit is geen
verrassing, aangezien de meeste mensen een
slechte houding aannemen als ze op hun pc,
notebook of tablet werken.
Geen zorgen: de Addit Bento®-productserie is
hier om u te helpen!
Dankzij deze prachtig ontworpen serie van
ergonomische desktop-accessoires kunt u
comfortabel en georganiseerd aan uw bureau

werken, zowel op kantoor als vanuit huis. Het
maakt niet uit of u liever werkt met uw favoriete
apparaten of op papier: Addit Bento® ondersteunt
elke werkwijze.
Afhankelijk van uw werkwijze, kunt u de producten
binnen de Addit Bento®-serie zowel apart als
gezamenlijk aanschaffen. Ieder Bento®-product
heeft een eenvoudig, effectief ontwerp wat ieder
bureau optimaliseert en specifieke praktische en
ergonomische voordelen oplevert. Addit Bento® is
beschikbaar in twee kleuren: goedemorgen-wit en
fijneavond-zwart.

Voordelen
Met de Addit Bento®-productserie profiteert u
van een gezonde lichaamshouding, waardoor u

meer comfort en energie ervaart tijdens
uw werkdag!

Addit Bento® ergonomische toolbox

Addit Bento® monitorstandaard

• Notebook-, tablet- en
• Ideaal voor gedeelde, activiteitsdocumenthouder plus
gerichte en thuiswerkplekken
persoonlijke opslag in één!
• Organiseer, bewaar en vervoer
• Gebruik uw aantekeningen,
uw persoonlijke eigendommen
documenten én favoriete appa(en hanteer zo een cleandeskraten op ergonomische wijze.
policy).

• Houdt uw monitor volledig
stabiel en uw bureau krasvrij.
• Dient tevens als handige opslag
voor de Bento® ergonomische
toolbox.

Ga naar www.dataflex-int.com/nl/bento of uw dealer voor meer informatie.

Het
ontwerp
Samen met ontwerper Robert
Bronwasser hebben we een
aantal van onze populairste
ergonomische desktop-accessoires
vernieuwd. Ons doel was om deze
Dataflex-klassiekers relevanter
te maken voor de veelzijdige
werkomgevingen van vandaag.

Dit soort dynamische werkomgevingen maken vaak gebruik van een
BYOD- (‘bring your own device’) of cleandesk-policy. Dat betekent dat
een ergonomisch product geschikt moet zijn voor een breed scala aan
apparaten en tegelijkertijd tools en persoonlijke eigendommen moet
kunnen opbergen en vervoeren.
“Tijdens het ontwerpen van de Addit Bento®-productserie hebben we
ons laten inspireren door Japanse lunchboxen waarin een werklunch
netjes georganiseerd, bewaard en vervoerd kan worden. Het leek ons
geweldig om dat concept toe te passen op een ergonomisch product
en zo kreeg Addit Bento® zijn naam,”
– Robert Bronwasser.
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Zo werken steeds meer mensen vanuit huis of op gedeelde werkplekken
op kantoor. We doen steeds meer aan flexwerken en ‘hot desking’. Ook
werken we vaker ‘agile’, wat heeft geleid tot brainstormingsruimtes en
activiteitsgerichte werkplekken.

