
Uforpligtende 
tilbud!

God ergonomi

Dårlig ergonomi

CONTOUR DESIGN

ROLLERMOUSE RED PLUS

RollerMouse Red Plus giver dig bedre ergonomi, fuld 
kontrol og støtte til dine hænder og håndled.

 dage
Prøv i
14

Hvis du ønsker at arbejde effektivt og uden ubehag og smerter foran 
computeren, så bør du kaste et kritisk blik på din computermus og dit tastatur. 

I samspil med gode ergonomiske vaner og variation i din arbejdsstilling 
kan Contour Designs ergonomiske produkter sikre dig et nemmere og mere 
produktivt arbejdsliv.

CONTOUR DESIGN

ROLLERMOUSE MOBILE 

RollerMouse Mobile er en god løsning til dig, som ofte 
arbejder andre steder end på kontoret.

 dage
Prøv i
14

Prøv i 14 dage ved at udfylde formularen på vores hjemmeside: contourdesign.dk/proev-gratis.

PRØV I 14 DAGE

www.contourdesign.dk

RM-MOBILE

RM-RED PLUS
RM-RED PLUS-WL
RM-RED PLUS-THIN

https://contourdesign.dk/proev-gratis/
https://contourdesign.dk/produkter/centreret-mus/rollermouse-red/
https://contourdesign.dk/produkter/centreret-mus/rollermouse-mobile/
https://contourdesign.dk/proev-gratis/
https://contourdesign.dk


CONTOUR DESIGN

ROLLERMOUSE TRAVEL KIT

RollerMouse Travel Kit er en komplet løsning til 
din ergonomiske arbejdsstation. 

Med Travel Kit er du sikret ergonomi og variation, 
uanset om du arbejder hjemmefra, på en café 
eller et tredje sted. Sættet er kompakt og pakket 
på en måde, som gør det let at tage med dig.

 dage
Prøv i
14

www.contourdesign.dk

PRØV I 14 DAGE OG FÅ EN MERE EFFEKTIV OG  
BEHAGELIG ARBEJDSDAG
Udfyld formularen på vores hjemmeside: contourdesign.dk/proev-gratis. 

Sådan foregår din gratis prøveperiode:

1. Når du har udfyldt formularen, kontakter vi dig for at aftale, hvilke produkter du ønsker at prøve.

2. Produkterne ankommer inden for få dage, og du har 14 dage til at teste dem. Langt de fleste af vores 
kunder oplever en mere behagelig og produktiv arbejdsdag allerede efter kort tid med vores mus og 
tastatur.

3. Husk at beholde den originale emballage. Hvis du ønsker at beholde produkterne, betaler du blot 
fakturaen, som du modtager fra din foretrukne Contour Design forhandler.

4. Ønsker du at returnere produkterne, pakker du blot produkterne i den originale emballage og sender 
dem retur til afsender med den medfølgende returlabel.

 dage
Prøv i
14

CONTOUR DESIGN

BALANCE KEYBOARD

Balance Keyboard er designet til komfort. Det er udviklet med 
brugeren og god ergonomi i centrum og lader dig arbejde centreret 
og med en let hældning, som reducerer risikoen for at udvikle 
smerter og ubehag i hænder, arme og skuldre.

 dage
Prøv i
14

CONTOUR DESIGN

UNIMOUSE 

Unimouse er den eneste fuldt justérbare enhåndsmus designet til hænder af alle størrelser. 
Vinklen kan justeres og tommelfingerstøtten sikrer komfort og ergonomi på et niveau, som 
du ikke finder i nogle andre enhåndsmus på markedet.

Kom i gang i dag og 
udfyld formularen her

RM-RED PLUS-WL-TK

BALANCE-PN 
BALANCE-PN-WIRED

UNIMOUSE
UNIMOUSE-L
UNIMOUSE-WL
UNIMOUSE-WL-L

https://contourdesign.dk/produkter/enhandsmus/unimouse/
https://contourdesign.dk
https://contourdesign.dk/produkter/tastatur/
https://contourdesign.dk/den-mobile-arbejdsplads/
https://contourdesign.dk/proev-gratis/

