
Lisätaso 

 
Integroidulla ranne/kämmentuella 
 
 
Ergonomiset edut 

 

+ Ranteen/kämmenen tukeminen rentouttaa 

lihaksia ja vähentää siten jännitystä käsissä 

hartioissa ja niskassa 

 

Tärkeitä ergonomisia vihjeitä 

 

+ Oikeaoppisesta ergonomisesta käyttötavasta 

johtuen tätä tuotetta tulisi oikeastaan kutsua 

'kämmentueksi' laajalti käytetyn termin 

'rannetuki' sijasta. (Emme ole hylänneet 

termiä 'rannetuki', koska muuten 

tuotettamme ei löydettäisi.)  

 

+ Jos näppäimistöä käytetään tukea 

hyödyntäen, tulisi kämmenen (kämmenen 

alareunan) olla tuen päällä - ei ranteen. Jos 

rannetta pidetään tuen päällä, niin ranteen 

alapuolinen paine voi vaikeuttaa veren 

virtausta ja puristaa rannekanavaa. 

 

+ Ilman ranne/kämmentukea ihmisellä on 

taipumus pitää käsiä pöydällä sormet 

näppäimistöllä. Tämä johtaa huonoihin 

ranneasentoihin. Tilanne on vielä huonompi, 

jos ranteita pidetään pöydän reunaa vasten. 

Paras tapa toimia on pitää kämmentä tuen 

päällä, ei rannetta.  

 

 

 

 

Työpöydälle saadaan lisätilaa, sillä lisätaso 
siirtää hiiren ja näppäimistön pois pöydältä.  

Lisätasoa voidaan käyttää myös kulmapöydän 
kanssa.  



 Muut edut 
 

+ Työpöydälle saadaan lisätilaa, sillä lisätaso siirtää 
hiiren ja näppäimistön pois pöydältä. 
 

+ Lisätaso voidaan sijoittaa myös pöytien 
sisäkulmaan. 
 

+ Erillistä hiirimattoa ei tarvita, hiiri toimii lisätason 
pinnalla. 

 

+ Rannetuki antaa parhaan mahdollisen tuen: se ei 
ole liian kova eikä liian pehmeä, jolloin ranteen alle 
voisi syntyä liikettä hidastavia painaumia. 

 

+ Nopea ja helppo kiinnittää työpöytään – työkaluja ei tarvita.  
 
 
 

Sopivat pöytäpaksuudet 

 
Vakiokiinnitysrauta: 20 – 27 mm 
 
Z-kiinnitysrauta: 14 – 27 mm 

 

 
 
Ympäristöystävälliset materiaalit 

 

+ Pehmusteen alla oleva puulevy on valmistettu FSC-sertifioidusta materiaalista. Forest 

Stewardship Councilin todistus vahvistaa, että puu on hankittu ympäristöystävällisellä, 

sosiaalisesti hyödyllisellä ja taloudellisesti kannattavalla tavalla. 

 

+ Kiinnikkeiden metalli voidaan kierrättää täysin. Niiden pulverimaalista aiheutuu hyvin 
vähäisiä jos ollenkaan VOC-päästöjä (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä). 

 

 
Tekniset tiedot 
 

Koko Pohjalevy 700 x 305 x 20 mm  

Rannetuki 700 x 95 x 8 mm 

Päällyste Keinonahka 

Rannetuki Kangaspäällysteinen korkealaatuinen vaahtomuovi 

 
 

Lisätasossa on kiinnityskaaret, joiden 
avulla sen kiinnittäminen pöytään on 
vaivatonta. Kiinnityskaaret kiertävät 
pöydän metallirungon ali.  



Tuotekoodi 
 
12024 - Lisätaso integroidulla ranne/kämmentuella 
 
3 vuoden takuu 
 
 
Lisävarusteet 
 
11200 Korotettu hiirimatto UPLIFT 11 mm 


