
Ergonomische voetensteun - schommelend - met kabelmanagement

Productcode: FTRST2

Deze voetensteun voor onder het bureau verbetert uw comfort en productiviteit, doordat u de hele 
dag een ergonomische positie behoudt. Het is een voordelige manier om uw werkplek aan te passen. 
Zorg voor maximaal comfort bij uw bureau met de schommelfunctie van de voetensteun.

De ergonomische voetsteun heeft een geïntegreerde opslag voor een eenrijige stekkerdoos alsmede 
geïntegreerd kabelbeheer voor alle apparaten die op de stekkerdoos zijn aangesloten. Dit biedt 
comfort zonder het kabelmanagement van uw werkplek te verstoren.

Dankzij het schommelontwerp kunt u uw voeten heen en weer bewegen, waardoor u uw enkels en 
kuiten kunt rekken. De ergonomische voetsteun voor uw bureau tilt uw voeten op voor een betere 
bloedsomloop en minder vermoeidheid.

Het met rubber beklede platformoppervlak voorkomt dat uw voeten van de voetsteun glijden. 
Daardoor is de voetsteun het ideale hulpmiddel voor uw bureau.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, 
om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de 
industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede 
productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten 
zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De FTRST2 heeft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



   

Toepassingen

• Gebruik hem in uw thuiskantoor voor verbeterde ergonomie en kabelmanagement

• Ideaal voor kantoormedewerkers in commerciële, zakelijke en werkomgevingen voor een beter 
zitcomfort

Eigenschappen

• ERGONOMISCHE SCHOMMELENDE VOETSTEUN: Biedt comfort, stimuleert een betere 
lichaamshouding en verbetert de bloedcirculatie door een betere positie; schommelfunctie maakt 
oefeningen met en rekken van enkels/kuiten mogelijk

• GEÏNTEGREERD KABELBEHEER: Voetsteun kan kabels en een single-row powerbar (max. 60 x 260 x 
36mm) opbergen onder een computerbureau, zodat uw kantoor of thuiswerkplek georganiseerd blijft; 
Incl. zelfklevende pads voor extra stabiliteit

• ANTISLIP-OPPERVLAK: De voetsteun is voorzien van een gripoppervlak waardoor de voeten niet 
wegglijden; de onderkant van de voetsteun is voorzien van rubberen antislipstroken om ongewenste 
bewegingen te vermijden en de vloer te beschermen

• IDEAAL VOOR ELKE GEBRUIKER: Met een groot oppervlak van 41 cm x 31 cm en een hoogte van 
10,9 cm is deze ergonomische steun geschikt voor alle gebruikers; kan ook eenvoudig aan de kant 
worden geschoven wanneer deze niet wordt gebruikt

• EENVOUDIG TE REINIGEN: Deze zwarte schommelende voetsteun kan eenvoudig worden gereinigd 
met doekjes om deze vrij van vlekken, vuil en stof te houden (schoonmaakdoekjes niet meegeleverd).

Prestaties

Garantiebeleid 5 Years

Hoogte verstelling Nee

Maximumhoogte 4.3 in [108.9 mm]

Kantelen +30° / 0°

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart



Lengte product 16.9 in [43.0 cm]

Breedte product 13.8 in [35.0 cm]

Hoogte product 3.9 in [10.0 cm]

Gewicht product 3.3 lb [1.5 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 17.9 in [45.5 cm]

Package Width 14.6 in [37.0 cm]

Package Height 4.5 in [11.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.3 lb [2.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Voetsteun

2 - 20 x 40 mm tape

1 - Quick-start handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


