
T R A C E  T H E  M O V E M E N T



En smidig arbetsstyrka kräver smidiga arbetsytor. Det innovativa TRACE Monitor 

Mount skapar dynamiska kontorsmiljöer som möter behoven hos olika arbetsstilar för 

att positivt påverka anställdas prestanda, välbefinnande och känsla av nöjdhet. Enkel 

skärmjustering gör att varje användare kan låta skärmen följa dennes rörelser med en 

naturlig hemposition som ger enhetlighet i en modern kontorsdesign. 

Till skillnad från traditionella skärmarmar är TRACE Monitor Mount designad med distinkta vertikala och laterala rörelser 

för att röra sig i en rak linje. Den följer användarens rörelse längs denna väg för en bekymmerslös övergång mellan 

individuellt arbete och samarbete, och återgår alltid till den personligt inställda standardpositionen. 

TRACE är en hybrid av Ergotrons bästa tekniska lösningar och nya innovationer. Patenterad Constant Force™-teknik 

ihop med ett linjärt styrsystem möjliggör smidig justering av skärmen och 240 graders panorering för en ergonomisk 

inställning. På personliga eller delade arbetsytor kan användare arbeta sittande eller stående med sina bildskärmar i en 

anpassningsbar höjd för att främja den perfekta hållningen för bekvämt arbete.



Den diskreta estetiken kompletterar det moderna 

utseendet i hem- och kontorsmiljöer samtidigt som 

de verkliga mänskliga behoven står i centrum. På 

hemmakontoret erbjuder TRACE flexibiliteten att forma 

varje användares egen upplevelse genom att sätta 

hälsa, kreativitet och stil i första rummet.  

På företagskontoret ger TRACE extra elegans och 

enhetlighet med integrerad kabelhantering som 

hjälper till att eliminera sladdröran och exponera mer 

användbar arbetsyta. Det inställda spåret säkerställer att 

bildskärmar inte stör panelsystem, gångar eller väggar, 

med hempositionen visuellt centrerad på arbetsytan.

Upptäck Technology of Movement™ för att förbättra  
komforten på arbetsplatsen, samarbete och produktivitet.
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Installatörer kan effektivt installera dem på ett helt kontor eller integrera en enda produkt. Snabbkopplingssystemet gör det lätt 

att montera skärmen med en motviktsindikator för exakt och personlig inställning. Det modulära systemet möjliggör långvarig 

flexibilitet med tillgängliga tillbehör för övergång mellan enskilda och dubbla skärmar efter behov. 

Den modulära designen möjliggör ny teknik eller uppgraderingar på arbetsplatsen. BIFMA 

level® 2- och Clean Air GOLD-certifieringar - tillsammans med en 15 års premium-garanti och 

kvalitetsprovning av professionell kvalitet i 15 000 cykler - bygger förtroende för en långsiktig 

investering som bidrar till hållbarhetsinitiativ. 

TRACE ÄR EN HYBRID AV ERGOTRONS BÄSTA TEKNISKA LÖSNINGAR OCH   
NYA INNOVATIONER OCH GER ANVÄNDARE FRIHETEN ATT ANPASSA DEN TILL  
I SIN UNIKA ARBETSSTIL.



För mer information:
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Ytbehandlingar

MattsvartSnö vit

Konverteringssatser (mattsvart): Klämsatser (mattsvart):
Enkla Dubbla Panel Hålmonterad fot

47-109-224 47-110-224 98-491-009 98-492-009

Skärmfäste för en bildskärm med Smal profilklämma

45-657-251 (snö vit) 45-657-224 (mattsvart)

Dubbla skärmfästen med Smal profilklämma

45-658-251 (snö vit) 45-658-224 (mattsvart)

Kontakta oss för att få all information om serien.
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