
Beweeg zonder zorgen                         
doorheen uw workflow.
De workFLO-producten bieden een elegante en eenvoudige  

oplossing in de drukke zorgomgeving. 



TOUCHPOINTMED.COM

Single Monitor/ 
All-in-One 

Werkstation

Laptop 
Werkstation

Werkstation voor 
zorgdocumentatie

Instelbare hoogte

Werkstation voor 
zorgdocumentatie

Vaste hoogte

Rolstatief 
voor medische 

apparatuur

Instelbare hoogte ü ü ü
Antimicrobiële 
oppervlakken ü ü ü ü ü
Extra accessoires ü ü ü ü ü
Sturend wiel voor een 
vlotte mobiliteit ü ü

Met zijn gestroomlijnd en lichtgewicht design ondersteunt 
en optimaliseert workFLO de zorgverstrekking.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Opties voor 
computerveiligheid

Compleet gamma 
accessoires

Antimicrobiële 
oppervlakken

Lichtgewicht  
design

Stabiele  
wendbaarheid

Hoogte eenvoudig 
instelbaar 

MOBIELE ZORG 
WERKSTATIONS
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Van single monitor 
zorgwerkstations tot rolstatieven 
voor medische toestellen, workFLO 
zorgt voor een vlotter zorgproces 
dankzij zijn gestroomlijnde design 
en vlotte wendbaarheid.

WERKSTATION VOOR ZORGDOCUMENTATIE 
VASTE HOOGTE  
WF-RLX-FH

Bereik instelbare hoogte:  1000mm (39,5in)

Draagcapaciteit: 10kgs (22lbs)

Liftmechanisme: Antimicrobial work surface on all 
composite and powder coated materials

Wielen: 62,5 mm (2,5 in) – 5 blokkeerbare wielen

Montage-opties: Laptop met mandje voor 
stroomadapter, standaard; optioneel laptop 
veiligheidsklem en houder voor tablet

Voornaamste materiaal: Aluminiumlegering / rvs / 
ABS (VO)

Gewicht kar: 9,1kgs (20lbs)

Ruimtebeslag kar: Ø 604,5mm (Ø23,8in) maximum

LAPTOP WERKSTATION 
WF-CLX-AH

Bereik instelbare hoogte: 898-1198mm (35-47in)

Draagcapaciteit: 10kgs (22lbs)

Liftmechanisme: Gasveer met drukknopactivatie 

Werkvlak:  Antimicrobieel werkvlak op alle 
composiet- en poederlakmaterialen

Technisch compartiment: Keylockbeveiliging 
voor computer met universele sleutel. Optionele 
sleutelcodes zijn beschikbaar

Wielen: 127 mm (5 in) – 3 blokkeerbare 
zwenkwielen, 1 stuur-/trekzwenkiel voor een vlotte 
mobiliteit

Montage-opties: Laptop met optionele 
veiligheidsklem

Voornaamste materiaal: Aluminiumlegering / rvs / 
ABS (VO)

Gewicht kar: 27,7kgs (61lbs)

Ruimtebeslag kar: 538mm x 574mm (21,19in x 
22,58in)

DEVICE MOUNT ROLL STAND 
WF-RDM-FH

Bereik instelbare hoogte:   1065mm (42in) with 
rear handle

Draagcapaciteit: 15kgs (33lbs)

Wielen: 62,5 mm (2,5 in) – 5 blokkeerbare wielen

Montage-opties: Zijplaat

Voornaamste materiaal: aluminiumlegering / rvs

Gewicht kar: 5,4kgs (12lbs)

Ruimtebeslag kar: Ø 604,5mm (Ø23,8in) maximum

WERKSTATION VOOR ZORGDOCUMENTATIE 
INSTELBARE HOOGTE  
WF-RLX-AH

Bereik instelbare hoogte:  800-1050mm (31,5-
41,5in)

Draagcapaciteit: 8kgs (17,6lbs)

Liftmechanisme: Gasveer met drukknopactivatie

Werkvlak:  Antimicrobieel werkvlak op alle 
composiet- en poederlakmaterialen

Wielen: 62,5 mm (2,5 in) – 5 blokkeerbare wielen

Montage-opties: Laptop met mandje voor 
stroomadapter, standaard; optioneel laptop 
veiligheidsklem en houder voor tablet

Voornaamste materiaal: Aluminiumlegering / rvs / 
ABS (VO)

Gewicht kar: 12,7kgs (28lbs)

Ruimtebeslag kar: Ø604,5mm (Ø23,8in) maximum

SINGLE MONITOR / ALL-IN-ONE 
WERKSTATION  
WF-CSX-AH

Bereik instelbare hoogte: 898-1198mm (35-47in)

Draagcapaciteit: 10kgs (22lbs)

Liftmechanisme: Gasveer met drukknopactivatie 

Werkvlak:  Antimicrobieel werkvlak op alle 
composiet- en poederlakmaterialen

Technisch compartiment: Keylockbeveiliging 
voor computer met universele sleutel. Optionele 
sleutelcodes zijn beschikbaar

Wielen: 127 mm (5 in) – 3 blokkeerbare 
zwenkwielen, 1 stuur-/trekzwenkiel voor een vlotte 
mobiliteit

Montage-opties: Eén monitor, stabiele (wijkt niet 
af) positionering met kantelbare/draaibare VESA 
75/100 steun of steun voor tablet

Voornaamste materiaal: Aluminiumlegering / rvs / 
ABS (VO)

Gewicht kar: 29,9kgs (66lbs)

Ruimtebeslag kar: 538mm x 574mm (21,19in x 
22,58in)

MOBIELE ZORG 
WERKSTATIONS
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Voorraadbakje zijkant            
WF-SSUPBIN

Extra grote handgreep, 
achterkant, staal  
WF-EXRHAND

Kantelbaar/draaibaar 
VESA-opzetstuk  
WF-VESA-MNT

Enkele, afsluitbare lade 
WF-DRWR-SL

VESA-opzetstuk voor 
e-signature Pad 
WF-SIGNPAD-VESA

Laptop Veiligheidssteun 
voor rolstatief  
WF-RLT-SECBRKT

Voor meer informatie in verband met accessoires aangepast aan uw zorgtoepassing, neem contact op met uw TouchPoint Medical-
vertegenwoordiger. Kijk op touchpointmed.com/contact voor de gegevens van uw lokale vertegenwoordiger.

Set voorraadbakjes 
achterkant  
WF-RSUPBINS

Draadmand voorkant  
WF-FSUPBASK-W

Licht VESA-opzetstuk 
WF-VESA-MNT-LT

Scannerhouder, Code 
2600 
WF-SCNBRKT-CD2600

VESA-opzetstuk met 
scannerhouder 
WF-SBRKT-VESA

Laptop veiligheidsklem 
WF-CLT-SECBRKT

Mand achterkant, 
polymeer  
WF-RSUPBASK-P

Tabletsteun 
AM-TABMNT-S

Kantelbare/draaibare 
tabletsteun  
WF-TAB-MNT

Printerhouder 
Zebra QLN220 
WF-PBRKT-ZQLN2

VESA - opzetstuk  
met bekerhouder 
WF-MEDCUP-VESA

Onze accessoires kunnen worden toegevoegd of verwijderd 
naargelang de steeds evoluerende behoeftes in uw zorgomgeving.

WORKFLO 
ACCESSORIES


