
Toiminnot:

1. Lasipintainen kosketuslevy
2. Ergonominen siivekkeen muotoinen rannetuki
3. Kosketuspainikkeet: hidas toimintatila (vasen) ja
    kaksoisnapautus (oikea)
4. Kosketuspainikkeet: kopiointi (vasen) ja 
    liittäminen (oikea)
5. Klikkaus
6. Vieritys ylös ja alas
7. Klikkaus hiiren kakkospainikkeella
8. Vieritysalue: ylöspäin, alaspäin ja sivusuunnassa

Tuotenumero 445 - 161102

Optapad hiiriohjain

Optapad ® hiiriohjain tukee rentoa työasentoa ergonomi-
sen muotoilunsa ansiosta. Hiiriohjaimen pehmeät ranne-
tuet ja keskellä sijaitseva kosketuslevy auttavat löytämään 
rennon ja miellyttävän työasennon. Rannetuet voidaan ir-
roittaa ja vaihtaa. 

Optapad perustuu optiseen zForce ® - monitunnistustek-
niikkaan. Kosketuslevyn päällä on vaakasuora valonsätei-
den muodostama kenttä. Kun valonsäteet katkeavat, esi-
merkiksi sormen levylle asettamisen vuoksi, tunnistimet 
havaitsevat tämän. zForce - tekniikka toimii erittäin tarkasti, 
joten voit esimerkiksi napauttaa, vierittää, nipistää ja pyyh-
käistä samalla tavalla kuin käyttäessäsi älypuhelinta tai 
tablet- tietokonetta. Kahdeksan painiketta ja kosketusalue 
antavat käyttöösi kaikki tarvittavat toiminnot. Voit ohjelmoi-
da ne haluamallasi tavalla. 

TEKNISET TIEDOT

- Takuu kaksi vuotta ostopäivästä
- Mitat L: 480 x S: 110 x K: 17,2
- Paino 565 g
- Yhdistäminen, 1,5 m johto, USB - liitin
- Windows 7, 8 ja 10, Apple OS X (Yosemite tai    
uudempi)
- 8 painiketta (ohjelmoitavia)
- Vain sormien liike ja valon nopeus rajoittavat     
osoittimen nopeutta 
- Materiaali, Muovi, alumiini, lasi, PU-pinnoitettu    
tekstiili
- Valmistettu Ruotsissa
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Ergoslider Plus+ hiiriohjain

Ergoslider+ -hiiriohjaimessa yhdistyvät tyylikäs ulkoasu se-
kä käyttäjäystävällinen muotoilu. Ergoslider Plus+ tarjoaa 
käyttäjälleen mukavan ja rennon työasennon ilman turhia 
jännitetiloja. Ergoslider Plus+ on heti toimintavalmis kytket-
tyäsi johdon tietokoneesi USB -porttiin. Tuote on Windows 
ja Mac yhteensopiva.

Kaikki painikkeet on keskitetty, joten Ergoslider Plus on 
helposti ohjattavissa. Irroitettava ohjaustanko helpottaa 
tuotteen puhtaanapitoa, mikä automaattisesti pidentää 
tuotteen käyttöikää ja estää pölyn aiheuttamia vaurioita.

Tuotenumero 440-E801 Musta

Ergoslider Plus+ hiiriohjain on ohut sekä helposti liikutelta-
vissa. Ergoslider Plus+ voidaan täydentää leveällä ranne-
tuella tai kyynärtuella, joka auttaa saavuttamaan optimaa-
lisen työasennon.

Valikoimassamme myös 

Rollermouse- hiiriohjaimet!

Ergoslider Plus+ kyynärtuki

Ergoslider Plus+ hiiriohjain sekä kyynärtuki yhdessä 
tarjoavat käyttäjälle luonnollisen ja rennon työasennon. Er-
goslider kyynärtuen avulla kyynärpäät sekä hartiat lepää-
vät vähentäen jännitetiloja. Kyynärtuen muotoilun ansiosta 
vartalon saa lähelle työpöytää.

Tuotenumero 440-E815



Wow GripMouse Delux

Ergonominen WowGrip Mouse Delux on ergonominen pys-
tyhiiri, jonka avulla käsi pysyy työskenneltäessä luonnolli-
sessa ja rennossa asennossa. Uusi muotoilu antaa hyvän 
tuntuman kädelle ja hiirestä saa pitävän otteen.

Viisinäppäimisessä hiiressä on sää-
dettävä dpi- herkkyys sekä irroitettava 
rannetuki. Yhteensopiva Windows ja 
Mac -käyttöjärjestelmien kanssa.

Tuotenumero 440-W619 langaton 

Tuotenumero 440-W618 langallinen

Vertical-pystyhiiri

Pystyhiiri ohjaa käden automaattisesti ergonomisesti oi-
keaan asentoon ja näin ennalta 
ehkäisee hiirikäsi ongelmia. 
Helppo asentaa, kiinnitetään 
tietokoneen USB-porttiin. Yh-
teensopiva Windows- ja Mac- 
käyttöjärjestelmien kanssa.

Tuotenumero 440-0823

Evoluent V4 pystyhiiri

Uusi Evoluent V4 pystyhiiren uusi muotoilu tukee parem-
min  kättä ja ennaltaehkäisee ranteen kipeytymistä, koska 
kättä ei tarvitse kääntää. Kuusinäppäimisessä hiiressä on 

säädettävä resoluutio ja hiiri on 
helppo ottaa käyttöön. 

Tuotenumero 2782W langaton
Tuotenumero 2782 langallinen

Evoluent V4 vasenkätisille 

Uudistunut Evoluent V4 sopii nyt myös vasenkätisille. 
Pystyhiiren ergonominen muotoilu tukee kättä rennossa 
ja luonnollisessa asennossa. Käden asento ei vaadi kä-
sivarren kääntämistä. Tarkka 
lasersensori auttaa tarkassa 
hiirityössä.

Tuotenumero 2784 

Evoluent V4 small 

Evoluent V4 small sopii paremmin käteen pienemmän ko-
konsa ansiosta. Evoluent V4 hiirestä löytyvät sanat tutut 
ominaisuudet, kuin edeltäjistään laadusta tinkimättä.

Tuotenumero 2822

  

Miksi valita pystyhiiri?
Kun käytät pystyhiirtä, käden asento säilyy 
luonnollisena verrattuna tavallisen hiiren käyt-
töön, jolloin käden asento on kiertynyt. Luon-
nollinen käden asento vähentää mm. ranne-
kipuja ja ennalta ehkäisee hiirikäsi ongelmia.



Oyster Mouse ergohiiri

Säädettävä pystyhiiri Oyster Mouser soveltuu sekä vasen- 
että oikeakätisille. Langaton hiiri on säädettävissä viiteen 
eri kulmaan, jolloin saadaan perinteisen hiiren ja ergono-
misen pystyhiiren asento kädelle. Hiiri ladataan USB kaa-
pelilla ja sitä voidaan käyttää latauksen aikana. 

Tuotenumero 5081RF 

Keinuhiiri Rockstick 2

Älä klikkaa sormella vaan keinuta kädellä. Käden keinautus 
oikealle ja vasemmalle vastaa sormiklikkausta, joten sor-
mien ei tarvitse odottaa jännittyneessä tilassa seuraavaa 
klikkausta. Keinuhiiren rakenteen ansiosta sormet lepäävät 
hiirellä ja kaikki sormet pysyvät tuettuina kaiken aikaa. Sa-
maa hiirtä voi käyttää oikealla ja vasemmalla kädellä, joten 
käyttäjä saa hyvää vaihtelua. 

Tuotenumero iso 654655 

Tuotenumero keskikoko 654654

AM Hiirimatto rannetuella

Ergonomisesti muotoiltu hiirimatto 
geelirannetuella tukee rannetta. 
Kangaspintainen, väri musta.

Tuotenumero 85264

3M hiirialusta TWR421

Hiirialusta on saatavilla mustalla rannetuella. 15 % kierrä-
tysmateriaalia. Rannetuen tarkoitus on pitää ranne luon-
nollisessa asennossa, mikä estää 
ranteen väsymistä ja työperäisiä 
rannevaivoja.

Tuotenumero TWR421LE

3M Rannetuki TWR422

Geelitäytteinen rannetuki näppäimistölle ja hiirelle, Hiiri ja 
näppäimistö ovat samassa tasossa. 15 % kierrätysmateri-
aalia. Väri, musta/metallinharmaa.

Tuotenumero TWR422LE

3M rannetuki TWR320

Geelitäytteinen matalampi rannetuki, Soveltuu hyvin uusille 
matalammille näppäimistöille. Nahkajäljitelmää. Väri mus-
ta. Geelitäyte on miellyttävän pehmeää, mutta myös tar-
peeksi jämäkkää ohjaamaan 
ranteen oikeaan asentoon.

Tuotenumero TWR320

Esselte rannetuki

Kangaspintainen, näppäimistön eteen asetettava pehmeä 
rannetuki. Rannetuki ohjaa ranteen oikeaan kirjoitusasen-
toon vähentäen rasitusta. Väri musta.

Tuotenumero 67109



Jalkatuki Footmaster

Tukeva jalkatuki, jossa on säädettävä kulma.
Leveys: 475mm 
syvyys: 300mm 
korkeus: 50-90mm

Tuotenumero 642-3121

Jalkatuki Ergo Basic

Jalkatuki Ergo Basic on helposti säädettävä hyvä 
yleisjalkatuki. Ergo Basic pysyy hyvin paikallaan käy-
tössä. Etu- ja takareunan 
korkeus säädettävissä.

Tuotenumero 2062 

Flex jalkatuki lepuutusorrella 

Jalkatuessa on pehmustettu yläorsi, jossa voit lepuuttaa 
jalkojasi. 

Tuotenumero 2606 

Jalkatuki Esselte comfort 

Säädettävä korkeus ja kallistus. Liukumattomat kumijalat 
pitävät tuen paikallaan. Tukevaa muovia, väri musta. Koko 
450 x 375 mm. Korkeus 90 / 115. 

Tuotenumero 67698

Kyynärtuet

Kyynärtuki vähentää niska- ja hartiasärkyä tarjoten par-
haan mahdollisen tuen käsille ja vähentäen käsien kan-
nattelun tarvetta. 

Kyynärtuki, 67 cm
 
Leveä kyynärtuki, joka tukee kättä myös hiirtä käyttäessä. 
Leveys: 67cm, syvyys: 23cm. Materiaalina musta lycra.

Tuotenumero 459-4020
 

Kyynärtuki mini

Kyynärtuki mini on pieni ja siro, mutta silti tukeva kyynär-
tuki ahtaisiin paikkoihin. Kyynärtuki mini sopii hyvin myös 
kannettavan kanssa. Päällinen mustaa lycraa. Mitat: 540 
mm, syvyys 175 mm, kapein 
kohta 55 mm. 

Tuotenumero S470

Ergoslider-hiiriohjain kyynärtuet

Ergoslider Premium kyynärtuki

Tuotenumero 440-E816

Ergoslider Plus+ kyynärtuki

Tuotenumero 440-E815



HUMAN TOOL -tasapainoistuin

Tasapainoistuin opettaa sinut hyvään ja ryhdikkääseen 
pystyasentoon. Pallomaisen istuimen avulla saat perintei-
seen työtuoliisi satulatuolin edut ja terveyttä ylläpitävän 
liikkeen. Tasapainoilu istuimella synnyttää erittäin moni-
puolisia liikesarjoja kaikkiin suuntiin ja eri lihasryhmiin. Voit 
parantaa ja ylläpitää fyysistä kuntoasi ja hyvinvointiasi is-
tuessasi työpöytäsi ääressä.

Tuotenumero HUMAN102 sininen
  
  HUMAN101 punainen
  
  HUMAN103 harmaa/musta

Selkätuki HumanTool Pilotspot

Humantool Pilot Spot ohjaa lantion pystyasentoon, 
minkä ansiosta selän, hartioiden ja niskanseudun rasi-
tus pienenevät huomattavasti. Humantool Pilot Spotin 
päällä selkä on jatkuvassa pienessä liikkeessä ylläpitäen 
näin selän lihastoimintaa sekä sen aineenvaihduntaa. 
Pilot Spot soveltuu niin toimistoon kuin autoon. Helppo 
kiinnittää ja irroittaa. Korkeus säädettävissä. Päällinen 
pestävissä. Tuuletuskanavat 
vähentävät hiostumista.

Tuotenumero PILOTSPOT200

Miksi valita HUMAN TOOL -tasapainoistuin?
Selkävaivat ovat yleisimpiä terveysongelmistamme. Monet meistä 
istuvat tuolilla koko työpäivän ajan. Staattisessa istuma-asennossa 
selkä ei saa tarvitsemaansa liikettä.

HUMANTOOL -istuin ratkaisee tämän ongelman nerokkaasti. Se on 
kuin satulatuoli, jonka pallomainen rakenne antaa selälle tärkeän 
liikkeen ja harjoittaa keskivartalon lihaksiamme. Ja mikä parasta, 
meidän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin istua. Istuin on suunni-
teltu siten, että selkämme saa kaipaamansa harjoituksen itsestään.

HUMANTOOL -istuin asettaa selän automaattisesti hyvään pysty-
asentoon ja opettaa myös alaselän neutraaliasennon, mikä on eri-
tyisen tärkeä selkävaivoista kärsiville. Istuimen avulla selkää voi 
harjoittaa aina kun istuu.



Tietoturvasuojat tableteille ja älypuhelimille

Julkisilla paikoilla ulkopuoliset pystyvät helposti lukemaan 
tiedot tabletistasi huomaamattasi, minkä lisäksi kosketus-
näytöt ovat alttiita naarmuuntumiselle. Tietoturvasuojat 
suojaavat tablettiasi ulkopuolisten katseilta sekä turhilta 
naarmuilta. 

3M™ GOLD tietoturvasuojat

Tietoturvasuoja 8.9”-19” laajakuvanäytöille. Gold-tieto-
turvasuoja lisää kuvan terävyyttä ja suojaa luottamuk-
sellisia tietoja ohikulkijoilta. Gold-tietoturvasuojan kat-
selukulma on aikaisempia tietoturvasuojia kapeampi ja 
suojaus toimii myös ylhäältä päin katsottaessa. Asenne-
taan tarrakiinnitteisillä kiinnityspaloilla. Helppo poistaa 
tarvittaessa mutta voidaan pitää paikallaan myös näytön 
ollessa suljettuna.

3M™ kehyksettömät tietoturvasuojat

10.1” - 30” -näytöille. Suojaa luottamukselliset tiedot ohi-
kulkijoilta: sivustakatsojat näkevät vain mustan ruudun. 
Ehkäisee näyttöä myös naarmuilta, tahroilta ja muilta vauri-
oilta. Asennetaan tarrakiinnitteisillä kiinnityspaloilla. Helppo 
poistaa tarvittaessa.



Keskusyksikköteline Quick Clic

Sopii 40-125 mm leveille koneille. Voidaan laajentaa jatko-
palalla 185 mm asti. Tyylikkäästi muotoiltu keskusyksikkö-
teline pienten ja keskisuurien tietokoneiden pystyasennuk-
seen pöydän alle. Väri hopea.

Tuotenumero 427-1203

Jatkopala tuotteeseen 427-1203

Tällä jatkopalalla saat tuotteen 427-1203 jopa 185 mm 
leveäksi.

Tuotenumero 427-1204

Monitorivarsi

Tukeva ja hyväksi todettu näytönvarsi. Neljä niveltä mah-
dollistaa aina oikean näytön asemoinnin. Korkeudensäätö 
Quick-lock kiinnityksellä. Varren pituus 628 mm. Suurin 
kuorma 8 kg. Väri hopea.

Tuotenumero 438-LA51

Keskusyksikköteline, lattiamalli

Pyörät ovat lukittavissa. Leveyttä on helppo säätää so-
pivaksi (säätöväli 80-252 mm). 
Teline on erittäin tukeva.

Tuotenumero 427-CS02G 

Keskusyksikköteline, pöytämalli

Pöytään kiinnitettävällä telineellä saat keskusyksikön er-
gonomisesti paremmalle käsittelykorkeudelle. Telineeseen
voidaan asentaa lähes kaikki markkinoilla olevat keskus-
yksiköt helposti, nopeasti ja tur-
vallisesti. Huoltotoimenpiteiden 
yhteydessä keskusyksikkö on 
nopea irrottaa.

Tuotenumero 1002



Pestävät silikonihiiri ja -näppäimistö

Korkealaatuisesta silikonista tehdyt hiiri ja näppäimistö 
ovat tarkoitettu kestämään kovaa käyttöä. Ne voi pestä 
vedellä ja miedolla saippualla. Molemmat sopivat erinomai-
sesti sairaaloihin ja muihin ehdotonta hygieniaa vaativiin 
paikkoihin, koska ne kestävät myös desifiointiaineita tai al-
koholipohjaisia puhdistusaineita. Sekä hiiri että näppäimis-
tö kestävät myös liuotinpohjaisia puhdistusaineita, mikä 
tekee niistä kätevät myös konepajojen tai muun teollisuu-
den käytössä. Huom. Katso ohjeet ennen käyttöä tuotepak-
kauksesta! 

Konseptiteline SILVER

Säädettävä tukeva metallinen konseptiteline, jossa korke-
us sekä kulma säädettävissä, kääntyy 360 astetta. Hope-
anvärinen, mustalla magneettiviivaimella. Mitat: (L) 37,5 
cm (K) 26 cm. Paperituki: 3 cm.

Tuotenumero 2008

Silikonihiiri on optinen, nelinäppäiminen rullahiiri. Siliko-
ninäppäimistö on ohut ja miellyttävä käyttää pehmeiden 
näppäimien ansiosta. Sitä on myös helppo kuljettaa ja sen 
voi vaikka kääriä  rullalle, jolloin se mahtuu pieneen tilaan. 
Näppäimistö sisältää USB/PS2 -adapterin. Yhteensopiva 
Windows ja Mac -käyttöjärjestelmien kanssa. 

Tuotenumero 440-4M5W hiiri
  441-426U näppäimistö

Kannettavan tietokoneen teline

Näppärästi koottava ja kompaktin kokoinen teline kannet-
tavalle. 6 eri kulmaa, 360 astetta pyörivä alusta

Tuotenumero 426-5710



Työpistevalaisin LED D40H

LED D40H työpistevalaisin taipuisalla varrella. Valai-
simessa on 2 eri värilämpötilaa ja 3 eri kirkkausastetta. 
1000/800/600LUX, 7000-5500K. Led polttimot kestävät yli 
40000 tuntia käyttöä ilman vaihtoa. Väri valkoinen.

Tuotenumero 810-D40H

Työpistevalaisin LED D61H

Elegantti LED työpistevalaisin USB-laturilla. Valaisimen 
ajastustoiminto sammuttaa lampun tarvittaessa automaat-
tisesti. Valaisimessa on 7 eri kirkkausastetta ja 4 eri väri-
lämpötilaa. Max 1100l ux. Jalustan koko 180x172mm.

Tuotenumero 
810-D61H

Työpistevalaisin LED D100

Diasonic LED D-100 soveltuu hyvin isoille työpisteille laa-
jan ulottuvuutensa ansioista.  Valaisin on helppo säätää eri 
korkeuteen ja kulmaan ilman jousimekanismin vastustusta. 
Valaisin kiinnitetään pöytään ja siinä on 5-portainen valon-
säätö. 800-1600 LUX. Neljä eri valon lämpöä. Hipaisukyt-
kimet. USB-portti. Väri hopea.

Tuotenumero 810-D100

Diasonic LED D51H

Elegantti työpistevalaisin, joka voidaan kääntää sulavan 
muotoilunsa ansiosta vaaka-akselissa haluttuun asentoon.
Diasonic LED D51H on ympäristöystävällinen ja energiate-
hokas valaisin, jonka LED - teknologian ansiosta valo on 
kirkas ja selkeä. Valaisimesta löytyy kosketusnäppäimet 
sekä USB - portti esimerkiksi matkapuhelimen lataukseen.

Tuotenumero 810-D51H



StandUp työpistematto

Uusi StandUp työpistematto toimii erityisesti korkeussää-
dettävien pöytien kanssa. Pehmeä StandUp matto vai-
mentaa sekä vähentää kuormitusta seisomatyössä.Teks-
tiilipintainen Työpistematon yläpinta on valmistettu likaa 
hylkivästä polypropeenista, alapinta on joustavaa vinyyliä. 

Matto  on luistamaton. Pesu 
miedolla puhdistusaineella. 
Mitat 53 x 77 x 1,6 vm, väri-
vaihtoehdot hatmaa, musta, 
punainen ja sininen. 

Tuotenumero harmaa 381990

Tuotenumero musta 381991 

Tuotenumero punainen 381993 

Tuotenumero sininen 381992

Työpistematto Standup Air 

StandUp-työpistematto on pehmeä, vaimentava ja kuormi-
tusta vähentävä hyvän kuormitusergonomian ydin seiso-
matyössä. Pinta nitriilikumia, joka teke tuotteesta erityisen 
kulutuskestävän. Mitat: 77 x 53 x 1,6cm

Tuotenumero 38199

Gymba aktivointilauta

Gymba aktivointilauta on suunniteltu auttamaan si-
nua seisomaan oikein. Gymban käyttö on helppoa. 
Laitat laudan vain jalkojesi alle ja siinä kaikki. Lauta 
auttaa sinua tasapainottamaan seisomistasi ja mukau-
tuu oman painosi mukaan. Valmistettu Suomessa.

Tuotenumero 3434

Humantool Balance spot

Kimmoisa ja miellyttävän seisontamatto. Pintamatto pa-
losuojattu. Valmistettu Suomessa. Ympäristöystävälliset 
materiaalit polyeteeni/polyester. Ei sisällä nitriiliä eikä
PVC:tä. Koko 64 x 46 x 3 cm. 

Tuotenumero HUMAN205 

Yoga Fashion matto 

Tekstiilipintainen Yoga Fashion 
matto on valmistettu polypropee-
nista. Matto kestää hyvin kulutus-
ta, hylkii likaa ja on helppo pitää 
puhtaana. Alapinta pehmeää ja 
joustavaa vinyyliä. Väri musta, 
koko 58 x 83 x 1,6 cm.

Tuotenumero 381981



Työtuolin alusmatto

Kirkas, polykarbonaatista valmis-
tettu matto. Reunat pyöristetty. 
Suojan paksuus 1,5 mm. Tuolin 
pyörät liikkuvat helposti reunan 
yli ja takaisin. Työtuolin alusmatto 
suojaa lattiaa kulumiselta.

Tuotenumero 517216

Sähkösäätöiset pöydänjalat

Sähkösäätöistä työpöytää voidaan käyttää sekä istuen 
että seisten.  Pöydän säädettävyyden ansiosta saavu-
tetaan optimaalinen työasento sekä istuen että seisten. 
Sähkörunko on helppo asentaa ja saatavilla on yksi, kaksi 
ja kolmejalkaisia runkoja. Rungon leveydet ovat myös 
säädettävissä portaattomasti. Sähköpöytä antaa tervettä 
liikettä työpisteeseen 
ja niiden suosio kas-
vaa koko ajan.

Flex-Satulatuoli ristiselkätuella

Satulatuoli aitoa, pehmeää nahaa 
nahkaa säädettävällä ristiselkätuella. 
Satulatuolilla kehon paino jakautuu 
tasaisesti eikä istuma-asento paina 
reisiä. Satulatuolilla luonteva istuma-
asento löytyy nopeasti. FLEX-Satu-
latuolissa on erikoispehmuste, joka 
ennaltaehkäisee hiertymiä. Ristisel-
kätuki antaa oikean tuen ja ryhdin 
istujalle.

Soft-Satulatuoli

Soft-Satulatuolissa on mukava nahkaverhoilu sekä muo-
toituva thermofoan pehmuste.

Kaapelihubi 3-osainen

Pöydän reunaan kiinnitettävä pistorasia, jossa on kaksi 
sähköpistoketta  ja erillinen kolo datakaapelia varten. 1,5 
m johto.

Tuotenumero 935-D2

Kaapelihubi pystymalli

Siististi pöydän alle piilotettava pistorasia, 
jossa on kaksi sähköpistoketta, kaksi USB-
porttia ja kaksi paikkaa verkkojohdolle.

Tuotenumero 935-P2DU

Mininäppäimistö

Langaton mininäppäimistö, jossa on pohjoismainen layout. 
Näppäimistössä on nano-vastaanotin ja USB-portti. Käyt-
töalue 10 m. Väri valkoinen / hopea.

Tuotenumero TB-611



www.atkpikatukku.fi
info@atkpikatukku,fi
Puh. 08 321 4600


