
Ergonomiatuotteet



oikea ratkaisu s inun
     omalle hyvinv oinnille

K a i K K i  t i E to K o n E h i i r E n  o m i n a i s u u d E t    m u t ta i l m a n  h i i r i K ä s i va i v o j a

t E E  i t s E l l E s i  pa lv E l u s  j a va i h d a p o i s 

va n h a t i E to K o n E h i i r E s i  r o l l E r m o u s E E n

Ergonomiatuotteisiin kannattaa aina panostaa, 

sillä jokaisella on oikeus hyvään ja turvalliseen 

työympäristöön. rollermouse tuotteiden avulla helpotat 

vartaloon kohdistuvia paineita, kiputiloja ja saat parannet-

tua työasentoasi. suomessa jo yli 100 000 rollermouse 

käyttäjää. lähes kaikilla aloilla rollermouse on todettu 

loistavaksi työvälineeksi. työterveysalan ammattilaiset 

suosittelevat rollermousen käyttöä. onko sinulla varaa 

olla ilman? rollermouse tietokonehiiri tuo helpotusta 

hiirityöskentelyyn. ohjaustanko antaa mahdollisuuden 

käyttää käsiä varsin laajalla alueella, parantaen näp-

päimistön ja käsien saumatonta yhteistyötä. tämä taas 

vaikuttaa työtehoon, motivaatioon ja yleiseen hyvin-

vointiin. rollermousen avulla teet työpisteestäsi toimi-

vamman. pyydä työnantajaasi hankkimaan terveyttä ja 

hyvinvointia ylläpitävä rollermouse tietokonehiiri.

rol lermouse Free2 (rmF2)

saammeko esitellä kolmannen sukupolven rollermouse 
Free2 tietokonehiiren. se on markkinoiden suosituin, 
matalin ja ergonomisin keskihiiri. ja se saavuttikin heti 
parhaan tuotteen palkinnon ensiesittelyssä kansain-
välisessä ErgoExpossa. Free 2:n lopulliseen muotoon 
sekä käytettävyyteen vaikuttivat työterveysalan-, it- ja 
päätetyöskentelyn ammattilaiset. ohjaustanko on nyt 
ensimmäistä kertaa kokonaan esillä ja tangon klik-
kauksenherkkyyttä pystyy säätämään portaattomasti. 
lisäksi kursorin nopeuden saa säädettyä suoraan 
yhdestä näppäimestä.

rol lermouse Classic2 (rmB2)

uudistunut rollermouse Classic2 tuo kaikki hiiren toiminnot lähelle vartaloasi 
vähentäen ylävartalon rasitustiloja. nopea apu hiirikäsivaivoihin, helppo oppia ja tur-
vallinen käyttää, eli ei ihme että siitä tuli suomen suosituin hiiriohjain. rollermouse 
Classic hiiriohjain lanseerattiin 2001. se saavutti työterveyshuollon ja käyttäjien suo-
sion välittömästi

rol lermouse pro2 (rmp)

rollermouse pro2 on kehitetty käyttäjille, jotka tarvitsevat tarkempaa, joustavampaa 
ja helpompaa hiirityöskentelyä. uutena tulokkaana Kopioi ja liitä -toiminnot omilla 
näppäimillä. avarrettu ohjauspinta-alaa +67% (verrattuna Classic versioon) Yleisesti 
rollermouse pro antaa vapaamman ja joustavamman työskentelytavan kaikilla 
aloilla. 

r o l l e r m o u s e n  e d u t :

• KEsKittää hiirEnKäYtön lähEllE vartaloa

• sovEltuu sEKä vasEn- Että oiKEaKätisillE 

• loistava ohjaustuntuma ja hElppo KäYttää

• Kursorin nopEus valittavissa

• tanKoKliKKauKsEn hErKKYYdEnsäätö

• KorKEussäädEttävät näppäintasot 

• tuplaKliKKauKsEllE oma näppäin 

• Kopioi- ja liitätoiminnoillE omat näppäimEt  

• toimii pC ja maC Ympäristössä 

• ajurivapaa asEnnEttavuus

• puhdistEttavat ja vaihdEttavat rannEtuEt 

• suosituin KEsKihiiri 

• värit: musta, valKoinEn sEKä hopEa

• KahdEn vuodEn taKuu

www.huippustore.fi



Ergonomiset työtuolit

terveyttä istuma työhön
     selkä kuntoon istumalla

h Y v i n v o i n t i a i s t u m a l l a

perinteinen istuminen aiheuttaa voimakasta lantion 

istuma-alueen litistymistä. tämäntyyppinen tila koros-

tuu pitkissä istumatyöjaksoissa, autoillessa tai lento-

matkoilla. puristuspaineen alainen lihas väsyy pian 

ja aiheuttaa puutumisen sekä verenkierron häiriöiden 

oireita. istumaperäisiä vaivoja voidaan helpottaa 

oikeanlaisella ergonomialla, aktiivisella istumisella sekä 

staattisen istumisen vähentämisellä. markkinoilta löytyy 

monenlaisia erikoisistuimia, joiden avulla istumatyötä 

tekevät saavat vähennettyä pitkäaikaisen istumisen 

haittavaikutuksia. näitä ovat muun muassa satulatuolit 

sekä erilaiset aktiivisuutta lisäävät keinuvat istuimet. 

on muistettava, että työpisteiden on oltava valmiita 

mukautumaan käyttäjän mukaan.

soft  (7020)

soFt tuolin thermofoam pehmuste sekä korkeuden ja 
kaltevuuden säätö mahdollistavat jokaiselle rennom-
man ja ergonomisemman työasennon. Erittäin hyvä 
vaihtoehto, kun tarvitset satulatuolin, joka antaa hyvän 
ryhdin lisäksi myös käyttäjän mukaan muotoutuvan 
satulan. sopii hyvin kaikenkokoisille käyttäjille.

Bermuda (7025)

Bermuda tuoli on helppo, nopea sekä aina mukava 
istua ja käyttää. tuolin siro rakenne ja kolmiodesign 
helpottavat istumista. tuolissa on pieni alumiiniristikko 
ja laadukkaat pyörät, jonka ansiosta sillä on vaiva-
tonta liikkua istuessa ja kevyt siirtää paikasta toiseen. 
näiden tärkeiden seikkojen ansiosta tuolia voi nimittää 
”jokapaikan tuoliksi”. sen käyttö on mahdollista niin 
tavallisessa työpisteessä kuin muuallakin.

akt i iv i tuol i t  -  l i ike on lääkettä

aktiivista istumista tukevat tuolit vähentävät kehon kuormitusta pitkäkestoi-
sessa istumatyöskentelyssä. ne vähentävät staattista jännitystä mukailemalla 

istujan liikkeitä, parantaen samalla ryhdin ylläpitoon 
tarvittavia lihaksia. lihaksiston jatkuva liike parantaa 
verenkiertoa ja ehkäisee nikamiin kohdistuvaa painetta. 
aktiivisten istuinten liike voi suuntautua eteen, taakse, 
sivulle tai ne voivat tarjota jopa 360 astetta keinuvan 
alustan istumiselle.air  Balance (3000)

act ive Balance (2702)

anna (7005)

Flex (7010)

www.huippustore.fi



l E d  v a l a i s i m i e m m e  e d u t :

• Suora ja epäSuora valaiStuS. ei varjoja

• valoteho ja valonlämpö SäädettäviSSä

• häikäiSemätön Sekä värinätön valo

• pitkä käyttöikä yli 40.000 tuntia

• uv vapaa, ei SiSällä elohopeaa

• alhainen virrankulutuS

• ympäriStöyStävällinen

• SääStää SähkökuluiSSa 

lEd - työpistevalaisim et

valosta voimaa
     omalle hyvinv oinnille

va l o a j a s ä ä s t ö ä

lEd valaisimet yleistyvät työpisteissä. lEd teknologia 

valaistus kuluttaa sähköä erittäin vähän, käyttämällä 

lEd työpistevalaisimia saat säästöjä sähkönkulutuk-

seen ja vältyt lampunvaihdoilta. nämä työpistevalai-

simet ovat suunniteltu nykypäivän ja tulevia tarpeita 

varten ja soveltuvat eri työpisteisiin ja eri tarpeisiin 

kirkkaan ja säädettävän valotehonsa ansiosta.  lEd 

valaisimet ovat silmäystävällisiä värinättömiä ja ne 

kestävät jopa 20 vuotta normaalikäytössä eivätkä ne 

sisällä elohopeaa.

touch lEd (2960)

touCh lEd tuo uutta ulottuvuutta valaistukseen ja työhy-
vinvointiin. tässä työpistevalaisimessa säädät kaikki toiminnot 
kosketusnäytöstä helposti tarpeittesi mukaan viiteen eri valote-
hoon ja neljään eri valolämpöön. näin saadaan aina sopiva ja 
miellyttävä valaistus. tämä monipuolinen työpistevalaisin sopii 
kaikkialle valolähteeksi. värinätön valaistus ja integroitu häikäi-
sysuoja vähentää olennaisesti silmien rasitusta. valaisimessa 
on myös usB pistoke esim. puhelimen latausta varten. Kätevä 
ajastintoiminto sammuttaa valaisimen automaattisesti.

delux led (2458)

delux led on helposti säädettävä ja hyvännäköinen 
työpistevalaisin. täysin värinätön valaistus vähentää 
silmien rasitusta. voit säätää itsellesi sopivan valais-
tuksen työpisteeseesi portaattomalla valonsäätimellä.

light led (2788)

light ledissä ainostaan 5W:n virrankulutus. helposti 
säädettävä yksivartinen työpistevalaisin. tämä pieni 
ja näppärä valaisin sopii ahtaisiinkin 
työpisteisiin. valaisimen metalli-
osat ovat harjattua alumiinia. led valaisimeen 
kuuluu vakiona pöytäkiinnitys sekä painojalka. 
valaisimen voit liittää verkkovirtaan tai usB-porttiin.

t E E  i t s E l l E s i  pa lv E l u s  va i h d a i t s E l l E s i 

u u d E n  s u K u p o lv E n  l E d  t Y ö p i s t E va l a i s i n
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Kyynärtuet
v ä h E n n ä  n i s K a -  j a h a rt i a s E u d u n  K u o r m i t u s ta

Kyynärtuet pitävät hartia- ja niskakipusi loitolla. työfysioterapeuttien kanssa suunnitellut kyynärtuet poistavat 

käsien kannattelutarpeen. vähennät niskaasi ja hartioihisi kohdistuvaa rasitusta. Kyynärtuki antaa loistavan tuen 

käsivarsillesi ja se on helppo kiinnittää pöydän reunaan. Epäsymmetrisessä versiossa on laajempi osa tuesta kes-

kitetty oikeaan reunaan hiirikädelle. symmetrisessä versiossa molempien käsivarsien tukipinta on saman kokoinen. 

Kyynärtuki soveltuu käytettäväksi perinteisten ja rollermouse-hiirien kanssa.

kyynärtuki  (8820)

paras mahdollinen tuki käsille. leveys: 700 mm syvyys: 
280 mm kapein kohta: 90 mm kangas- tai tekonahka-
verhoilu, metallialusta

kyynärtuki  (S470)

pieni ja siro tuki pienille ja ahtaille paikoille. mainio 
tuki kannettavan tietokoneen kanssa. leveys: 540 mm 
syvyys: 175 mm Kapein kohta: 55 mm Kangasverhoilu, 
metallialusta.

kyynärtuki  (8810)

sopii hyvin hiiriohjaimen ja normaalihiiren kanssa. 
leveys: 670 mm syvyys: 210 mm Kapein kohta: 95 
mm Kangasverhoilu, metallialusta.

kyynärtuki  (8805)

symmetrinen tuki joka tukee rannetta sekä käsiä. 
leveys: 600 mm syvyys: 200 mm Kapein kohta: 95 
mm Kangasverhoilu, metallialusta.

kyynärtuki  (8820F)

Kyynärtuki on suunniteltu rollermouse Free hiirelle. 
Kehitetty yhteistyössä ergonomia-asiantuntijoiden ja käyt-
täjien kanssa. antaa parhaan mahdollisen tuen käsille. 
tuki sopii asennettavaksi kaikkiin pöytämalleihin. mitat: l: 
62.5cm x s: 23.5cm. väri: musta lycra

pystyhiiret
o i K E a a s E n to  K ä d E l l E

pystyhiiret antavat oikean asennon kädelle. näiden hiirien ergono-

minen muotoilu tukee kättä neutraalin rennossa ja luonnollisessa 

asennossa, joka ei vaadi käsivarren kääntämistä

oystermouse (5080)

oystermouse on ainoa pystyhiiri markkinoilla, joka 
on tarkoitettu käytettäväksi sekä oikea- että vasenkä-
tisille. hiirtä voidaan säätää viiteen eri kulmaan, aina 
käyttäjälle sopivaksi. oyster hiiressä on 5 näppäintä 
ja scroll pyörä. saatavilla langallisena ja langattoma-
na. oyster mouse saavutti ensiesittelyssä 2011 Ergo 
Expossa las vegasissa parhaan tuotteen palkinnon.

Comfi  (2814)

Comfi on ergonominen pystyhiiri, joka sopii erinomais-
esti pienellekkin kädelle. Comfi hiiressä käsi pysyy 
oikeassa asennossa ja rannetta ei tarvitse kääntää. 
mukavaa ja tarkkaa hiirityöskentelyä samalla helpo-
tusta ja ennaltaehkäisyä hiirikäsivaivoihin. Comfi hii-
ressä on 5 näppäintä ja scroll pyörä. saatavilla langal-
lisena ja langattomana.

Wow-pen joy (Wpj)

Wow-pen joy  pystyhiiri saavutti reddot design award  
arvostetun palkinnon ensiesittelyssä. tämä pystyhiiri 
on helppo ottaa käyttöön ja se antaa hyvän asennon 
kädelle hiirityöskentelyssä. Wow-pen joy hiiressä käsi 
pysyy oikeassa asennossa ja rannetta ei tarvitse 
kääntää. mukavaa ja tarkkaa hiirityöskentelyä samalla 
helpotusta ja ennaltaehkäisyä hiirikäsivaivoihin. Wow-
pen joyssa on 5-näppäinkomentoa ja scroll-pyörä

lisätukea
     työpisteeseen

www.huippustore.fi



s ä h k ö p ö y d ä n  e d u t :

• mahdollistaa optimaalisen työskentelykorkeuden

• vähentää selkä-, niska- ja hartiaseudun rasituksia

• portaaton säätö, helppo asentaa

• säätörungot valittavissa yksi-, kaksi- ja 

kolmijalkaisena

• Eri työtehtäville aina sopiva työskentelykorkeus

sähköpöydät
l i i K E  o n  l ä ä K E t t ä

sähkösäätöiset työpöydät yleistyvät vauhdilla ja toivottavaa olisikin, että niitä olisi jokaisella päätetyötä 

tekevällä. sähkösäätöinen työpöytä mahdollistaa optimaalisen työskentelykorkeuden. sillä voidaan 

työskennellä istuen ja välillä seisten, näin saadaan terveellistä liikettä työpisteeseen. se mahdollistaa 

aina optimaaliset säädöt, teit sitten töitä istuen tai seisten. sähkörunko asennetaan helposti jo olemassa 

olevaan työpisteeseesi. sähkösäätöiset rungot löytyvät sekä 1, 2 ja 3 jalkaisina. rungon leveydet ovat 

portaattomasti säädettävissä, jonka ansiosta kaikki tarpeet voidaan ottaa huomioon jalkojen leveyttä 

määriteltäessä.

tr io

laadukas sähköpöytärunko kolmella hiljaisella linaK 
koneistolla. jalkojen leveyssäätö portaattomasti 1200-
1900mm. säädät pöytäsi korkeutta helposti nappia 
painamalla (685-1150mm). ohjausnapit voit asentaa 
haluamallesi puolelle pöytää.

duo

laadukas sähköpöytärunko kahdella hiljaisella linaK 
koneistolla. sähköpöydän säätöjaloilla saat liikettä 
työpisteeseesi. säädät pöytäsi korkeutta helposti nap-
pia painamalla (685-1150mm). portaaton leveyden-
säätö 1200-1900 mm mahdollistaa optimaalisen asen-
nuksen pöytälevyn mukaan.

liiketehostin
liike on parasta lääkettä. Käytä selänparantajatyynyä aina 

kun joudut istumaan pidempään. näin selkäsi pysyy parem-

massa kunnossa ja olet virkeämpi. verenkierto ja aineenvaih-

dunta paranevat ja selkävaivat vähenevät. selänparantajatyyny 

vähentää jalkojen turvotusta, jolloin myös veritulppien riski 

pienenee. soveltuu hyvin käytettäväksi missä tahansa istutkin.

muotoiltu selkätuki antaa sinulle täyden tuen ja vähentää tehokkaasti istumisesta aiheutuvaa kuormitu-
sta. visko-elastinen geelimäinen tyyny muovautuu vartalon muotoihin ja myötäilee selän liikkeitä tukien 
sitä tehokkaasti eri asennoissa. muotoiltu selkätuki antaa sinulle hyvän ergonomian lisäksi mukavuutta 
työpäivääsi. leveät kiinnityshihnat ja liukueste tuen takapuolella lukitsevat sen juuri sinulle sopivaan paik-
kaan. tunne, kuinka termopehmuste muotoilee ja tukee selkääsi mukavasti.

(1899)

(1910)

(2628)

selkätuet

(728)

hyödynnä nykyinen
         pöytälevysi

www.huippustore.fi



näytöntelineet

säästä silmiäsi
       ja pöytätilaa

n ä Y t ö n va r s i  pa r a n ta a n ä K ö E r g o n o m i a a

tärkeää on, että näyttö on oikealla korkeudella niin, että näytön yläreuna on silmien korkeudella. 

Katsoessasi alas, ylös ja sivuille, kohdistuu niskaan ja hartioihin paineita ja rasituksia. näytön var-

rella saadaan tietokoneen näyttö aina sopivalle korkeudelle samalla kun pöytätilaa vapautuu.

tel ine (1002)

varsi  (1612s+)

lCd 3-nivelinen tukeva monitorivarsi pöytäkiinnityksellä. 

tämä teline on tarkoitettu kannettavan tietokoneen 

telineeksi jolloin se esim. saadaan ahtaissa paikoissa pois 

pöydältä. Kantavuus: max 10 kg

varsi  (2394)

Erittäin tukeva lCd monitorivarsi. Kaasujousellinen 3- 

nivelinen varsi. näyttö käännettävissä vaaka/pystyasen-

toon. vakiovarusteena useita erilaisia asennusvaihto-

ehtoja. kantavuus: 4.5- 14 kg

Keskusyksikkötelineet
s ä ä s t ä  t i l a a t Y ö p ö Y d ä l l ä s i

Keskusyksikkö on hyvä siirtää työpöydältä pois, jolloin työpöydälläsi 

vapautuu työtilaa. lattialla pidettävä keskusyksikkö on usein siivoojan 

tiellä ja se on syytä siirtää pois pölyttymästä. näillä kahdella kes-

kusyksikkötelineellä kiinnität ne helposti työpöydän alapintaan.

tel ine (1003)

sivultakatsomissuoja
p i d ä  h E n K i l ö K o h ta i s E t t i E to s i  h E n K i l ö K o h ta i s i n a

• helppo ja turvallinen tapa suojata näyttösi muiden katseilta.

• nopea kiinnittää paikoilleen.

• Suojaa näytön naarmuuntumiselta.

• vähentää tehokkaasti heijastuksia.

• parantaa kontrastia kirkkaissa olosuhteissa.

• kaikki koot 30” asti.

varsi  (1612s)

lCd 3-nivelinen tukeva monitorivarsi pöytäkiinnityksellä. 

näytön korkeus säädettävissä ja käännettävissä vaaka/

pystyasentoon. Kantavuus: max 10 kg

www.huippustore.fi



näppäimistöt
näppäimistössä pitää olla hyvä näppäintuntuma ja sen pitää palvella käyttäjäänsä. jos et käytä juurikaan nume-

roita, voidaan käyttää pelkästään mininäppäimistöä jolloin säästyy pöytätilaa, ja perinteinen hiiri saadaan lähemmäs 

vartaloa sekä ergonomia paranee. näppäimistöjä löytyy eri tarpeisiin ja käyttäjän on hyvä miettiä omaa työpistettä 

ja tarpeitaan.

Ergosl im (1510)

Korkealaatuinen näppäimistö pienemmässä koossa. 
näppäimet ovat isokokoiset ja selkeät. tuo hiiren-
käytön lähemmäksi vartaloa. Erittäin matala ja pöytää 
myötäilevä silver design 

näppäimistö (2665)

täysin pölyn-, lian- ja vedenkestävä näppäimistö. 
integroitu touchpad on sijoitettu siten, että sitä voi käyt-
tää sekä vasen- että oikeakätiset. täysin tiivis sekä 
taipumaton pinta, minkä ansiosta on ideaali käytettäväksi
mm. teollisiin-, merellisiin- sekä lääketieteellisiin aloihin. 

Ergot ight  (2197)

Korkealaatuinen mininäppäimistö irrallisella numero-
osalla. voit käyttää sekä normaalinäppäimistönä tai 
irroittaa helposti numero-osan (magneettikiinnitys), 
jonka ansiosta sopii erittäin hyvin myös vasenkätisille.
hopeanvärinen näppäimistö sisältää 2 usB väylää.

Freestyle (aC710)

Freestyle on 2-osainen ergonominen näppäimistö, 
joka on muutettavissa käyttäjän tarpeiden mukaan. 
Freestyle äänestettiin las vegasin ergonomisessa 
konferensissa tuotteeksi, joka lisää työmukavuutta 
parantaen samalla terveyttä ja yleistä työhyvinvointia 
työpaikalla.

mininäppäimistö (4048)

Flex- Jalkatuki
  • vähentää jalkojen turvotusta
  •  parantaa verenkiertoa
  •  vahvistaa jalan lihaksia

jalkatuki  (2606)

FlEX-jalkatuki on säädettävissä kolmeen eri korkeu-
teen. Erittäin tukeva rakenne ja hyvät liukuesteet 
pitävät jalkatuen paikoillaan. jalkatuessa on jalkoja 
aktivoiva 45 asteen kulmaan kääntyvä jalkataso sekä 
lepuutusorsi jalkojen lepuutusta varten. lepuutusorren 
ja liikkuvan jalkatason ansiosta saat liikettä jalkoi-
hin, jonka ansiosta vahvistat jalkojesi lihaksia samalla 
kun verenkierto paranee ja turvotus jaloissa vähenee. 
liikkeen ansiosta voit paremmin ja olet virkeämpi koko 
työpäivän. lepuutusorsi on pehmustettu ja helppo puh-
distaa.

parempi ergonomia säästää!

Poissaolon hinta 300€/päivä
50 hengen yrityksessä 5% sairauspoissaoloja (keskimääräinen)

maksaa yritykselle 165.000€/vuosi

11 päivää/henkilö x 50 henkilöä = 550 x 300€

• huom! suurin osa sairauspoissaoloista johtuu hiirikäsi-/selkäongelmista
• parantamalla ergonomiaa vähennetään poissaoloja jopa 50%, jolloin 

investoinneilla säästetään 82.500€/vuosi.

Huom!

www.huippustore.fi



h u i p p u g r o u p o Y

huippu group oy on perustettu vuonna 2007 palvelemaan yrityksiä niiden 

päivittäisissä tarpeissa. toiminta-ajatuksena on ollut alusta lähtien mahdollistaa 

asiakasyrityksillemme kustannussäästöjä toimisto- ja atk- tarvikehankinnoissa.

Yrityksen edustamien tuotteiden ja palveluiden saatavuutta on kehitetty yhteistyössä 

asiakasyritystemme kanssa. tämä on mahdollistanut uusien tuotealueiden edustamisen. 

päätuoteryhmistämme, toimisto- ja atk-tarvikkeet, puhtaanapito ja av- tuotteet löytyy 

laaja valikoima laadukkaita tuotteita ja asiantuntijaosaamista. olemme kasvaneet 

paikallisesta valtakunnalliseksi toimijaksi ja meidät on huomioitu julkisten hankintojen 

kilpailutusvaiheessa. nuoresta iästään huolimatta huippu group oy on voittanut 

useita julkisia kilpailutuksia eri puolilla suomea.

omat yhteyshenkilömme ovat jatkuvassa yhteydessä valmistajien kanssa eripuolilla maailmaa. 

suoralla yhteydenpidolla varmistamma tuotteidemme laadun. tuomme suuren osan 

edustamistamme tuotteista maahan ilman välikäsiä, näin varmistamme tuotteidemme edullisuuden.
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