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Historie
Thovip Ergonomics is in 2009 ontstaan als
business unit van het in 1938 opgerichte
Thovip BV, een groothandel voor kunststof
spuitgietproducten. Door de grote vraag naar
kabelmanagementproducten (kabeldoorvoeren,
kabelslangen, kabelslangen etc.), wat allemaal
spuitproducten zijn, is het idee ontstaan om
voor deze producten een aparte business unit
op te richten. Al snel werd het assortiment
uitgebreid met monitorarmen, CPU houders,
electrificatie en nog veel meer. Kortom, alles
voor een ergonomische werkplekinrichting.
In januari 2015 is de business unit uitgegroeid
tot een zelfstandige onderneming,
Thovip Ergonomics BV.

Onze missie en visie
Wij geloven in samenwerken. Samen met onze dealers,
fabrikanten en partners dragen wij bij aan het feit dat wij geloven
dat iedereen een prettige werkomgeving verdient. Door luisteren,
meedenken en adviseren komen we tot mooie, creatieve en
functionele oplossingen.
Onder het motto ‘alles voor een ergonomische werkplekinrichting’
leveren wij producten en diensten die zorg dragen voor een
ergonomisch verantwoorde werkplek waarbij gezondheid,
productiviteit en comfort een zeer belangrijke rol spelen.

Onze expertise
Thovip Ergonomics BV staat voor kwaliteit, snelheid en flexibiliteit.
Wij hebben maar één doel en dat is de klant blij maken. Ons
ervaren en enthousiast team staat dagelijks voor u klaar om u
op correcte wijze te voorzien van (product)informatie en advies.
Samen gaan we voor het beste resultaat.

Inhoudsopgave
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A ssor timent
Het assortiment van
Thovip Ergonomics BV is
te verdelen in de volgende
groepen:
1. Kabelmanagement Producten
2. Monitorarmen
3. CPU Houders
4. Electrifi catie en draadloos opladen
5. Akoestiek / Scheidingswanden
6. Werkplekverlichting
7. Ergonomische Producten
8. Werkplekaccessoires
9. Diensten : Cablemanagement en Werkplekreiniging
Extra:
- Kunstplanten
- De Hut Familie en Zitelementen

Kabelmagagementproducten
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Een werkplek wordt ingericht met een PC,
beeldscherm(en), laptop, bureaulamp, calculator etc.
Al deze producten zijn voorzien van een stroomkabel.
Meestal zijn de kabels van een bepaalde lengte,
waardoor deze netjes weggewerkt moeten worden
zodat er niemand hinder van ondervindt.
Kabelmanagement producten zijn producten die ervoor
zorgen dat kabels onder en rondom de werkplek netjes
weggewerkt kunnen worden. Thovip Ergonomics BV
heeft een ruim assortiment aan producten die hiervoor
toegepast kunnen worden.
1. Kabelklemmen en Cable Grips
2. Kabeldoorvoeren
3. Kabelgoten en kabelkorven
4. Kabelslangen en kabelhoezen
5. Cable eater en woven wrap
6. Kabelzuilen
7. Vloergoten

Monitorarmen
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nitor
men
Bij een ergonomisch ingerichte werkplek hoort een
monitorarm. Een goed gekozen monitorarm zorgt
voor meer ruimte een rust op de werkplek. Een
monitorarm geeft de gebruiker ook de mogelijkheid
om in de juiste werkhouding achter het beeldscherm
(of beeldschermen) plaats te nemen.
Een monitorarm is eenvoudig in hoogte en diepte
in te stellen, zodat in een handomdraai de juiste
werkhouding kan worden gecreëerd.
Het gebruik van monitorarmen maakt werkplekken
flexibeler en eenvoudiger schoon te houden.
Monitorarmen zijn er in vele uitvoeringen. De
keuze van een monitorarm is afhankelijk van de
persoonlijke wensen en de werksituatie van de
gebruiker.
Monitorarmen kunnen worden onderverdeeld in
monitorarmen op een post/paal of monitorarmen
met een gasveer. Er zijn monitorarmen voor één,
twee, drie, vier of meer beeldschermen.

CPU houders
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houders

CPU Houders

Een CPU Houder is een houder die een PC draagt en
beschermt. Dit kan een desktop- of een thin client computer
zijn. Een CPU Houder heeft als voordeel dat de PC met
kostbare informatie en hardware wordt beschermd. Tevens
zorgt een CPU Houder voor ruimtebesparing als deze onder
het werkblad wordt gemonteerd. Het bureau ziet er hierdoor
ook veel opgeruimder en netter uit. Ook kan zo onder de
werkplek veel beter schoongemaakt worden.

Electrificatie en draadloos opladen
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EL EC T RIFIC AT IE
& DRAADLOOS
OPLADEN
Op iedere werkplek of vergaderplek is elektriciteit nodig. We staan
er misschien in eerste instantie niet direct bij stil maar denk eens
aan het instellen van een bureau op de juiste hoogte, het opladen
van een laptop of telefoon en het aansluiten van alle hardware
(PC, beeldscherm(en), verlichting, calculator) die op een werkplek
aanwezig is.
Electrifi catie is te verdelen in drie categorieën:
Opbouw: Veelal met een klem aan het werkblad gemonteerd.
Inbouw: Geïntegreerd/ingebouwd in het werkblad.
Onderbouw: Voor in een kabelgoot of direct onder het werkblad
geschroefd.
Met alle flexibele en modulaire oplossingen voor stroom-, data-,
multimedia-aansluitingen en draadloos opladen zorgt u voor een
werkomgeving die een optimaal gebruiksgemak creëert voor iedere
medewerker.

Akoestiek / Scheidingswanden
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Akoestiek /
Scheidingswanden
Tegenwoordig worden er in interieurs en kantoren veel harde
materialen gebruikt, zoals glas, beton en staal. Voor de uitstraling
prima, maar voor de akoestiek slecht omdat het geluid bij gebruik
van harde materialen weerkaatst wordt. Teveel galm kan leiden
tot concentratieverlies en stress. Kortom, een probleem voor de
gezondheid en het welzijn van de medewerker.
Thovip Ergonomics BV levert tal van producten die zorg dragen
voor een verbeterde akoestiek in interieurs en kantoren.
Veel voorkomende akoestische producten zijn:
- Akoestische scheidingswanden
(tafelschermen en vloerschermen)
- Akoestische wandpanelen
- Akoestische plafondpanelen

AKOESTIEK /
SCHEIDINGSWANDEN
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Werkplekverlichting
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Werk plek verlic hting
Bij elke werkplek is goede verlichting onmisbaar.
Goede verlichting draagt bij aan een betere
concentratie, motivatie en een goede sfeer.
Thovip Ergonomics BV levert een aantal goede
kwaliteits-LED lampen die ervoor zorgen dat leesen schrijftaken goed kunnen worden uitgevoerd.
De meeste bureau LED lampen zijn dimbaar, in
hoogte instelbaar en instelbaar in verschillende
lichtkleuren.

Ergonomische Producten
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Ergonomische producten
Ergonomie gaat over de mens in relatie tot zijn omgeving.
Ergonomische producten voorkomen lichamelijke
klachten en zorgen ervoor dat u efficiënter, comfortabeler
en gezonder kunt werken, maar het effect wordt ook
bepaald door omstandigheden die medewerkers en
leidinggevenden zelf in de hand hebben. Regelmatig
pauze nemen, voldoende afwisseling in het werk, een
goede lichamelijke conditie, oefeningen doen om spieren
te ontspannen en de juiste werkhouding bij langdurig
zitten of staan bijvoorbeeld.
Thovip Ergonomics BV levert een aantal ergonomische
producten die positief bijdragen aan hetgeen hierboven is
beschreven.

DE HUT F
L

De Hut Familie en Zitelementen

NTEN

Zitelementen zijn toepasbaar in vele
e verschillende
ruimtes. Te gebruiken als extra zitelement
ement om
bijv. ergens bij te zetten, voor extra comfort etc.
Comfortabele banken met hoge rugleuning
leuning die
een stukje privacy creëren, een plekk om elkaar te
ontmoeten of terug te trekken. Een “Office Nap” voor
voo
een kort dutje om snel nieuwe energie op te doen
voor de volgende vergadering. Zitelementen voor
alle soorten omgevingen waar u uw eigen creatieve
ruimte kunt ontwerpen en bouwen.
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De eenvoudige en rechte lijnen van de
Hut zijn geïnspireerd op het klassieke
spel “Monopoly” en de speelstukken
die een tijdloze vorm geven aan het
populaire en praktische ‘room-in-room’concept. De Hut is voor meerdere
doeleinden te gebruiken; als individuele
werkplek, kleine zit-sta vergaderruimte
of als relaxruimte gecombineerd met
diverse zitelementen.

Leverbare varianten zijn:
- De Hut (ook leverbaar met frontpanelen
en/of deur)
- De halve Hut (ook leverbaar met
frontpanelen en/of deur
- De Hut Lounge (evt. gecombineerd met
benches en kussens in div. afmetingen)
- De halve Hut lounge (evt. gecombineerd
met benches en kussens in div.
afmetingen
- De Open Hut
- De halve open Hut

Werkplekaccessoires
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WERKPLEK
ACCESSOIRES
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Werk plekacces soires
Er zijn tal van handige, leuke en efficiënte
accessoires die je bij je werkplek kunt gebruiken.
Denk hierbij aan een persoonlijke lade, laptoplade,
prullen-/papierbak, maar dat kunnen ook
plantenbakken en kunstplanten zijn.

Kunstplanten
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E
Hoogwaardige kunstplanten voor het
inrichten van kantoren, vergaderruimtes
enz. Onze planten zien er levensecht uit
en zijn gemakkelijk in onderhoud. Een
kostenbesparend alternatief omdat er geen
(contractueel) onderhoud nodig is en er geen
risico is op allergieën! In combinatie met
onze trendy (gestoffeerde) plantenbakken,
-potten olievaten kunnen ze dienen als
scheidingswanden in open kantoren en
tegelijkertijd een groene oase creëren.
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Cablemanagement
Herkent u de wirwar aan kabels rond en onder uw werkplek?
Een grote ongeordendheid van loshangende kabels en
snoeren. Het belemmert uw werkzaamheden, zorgt voor
onnodige stofnesten, struikelgevaar, verlies van data, kans
op kortsluiting en daardoor ook weer kans op brandgevaar.
Kortom, een grote ellende. Maar Thovip Ergonomics BV
heeft alle oplossingen in huis!
Thovip Ergonomics BV biedt een zeer ruim assortiment
aan kabelmanagement producten die ervoor zorgen dat uw
werkplek er verzorgd en netjes uitziet en daardoor facilitair
technisch, ergonomisch en esthetisch in orde is. Tevens
zorgen wij voor de complete realisatie van cablemanagement
trajecten; “Van inventarisatie tot realisatie”.
Dit doen we in een 4 stappenplan; inventarisatie, advies,
uitvoering en nazorg.

DIENSTEN:
CABLEMANAGEMENT &
WERKPLEKREINIGING

Diensten: Cablemanagement

Diensten: Werkplekreiniging
T H OV I P

E R G O N O M I C S

15

Werk plekreiniging
Als werkgever wilt u toch ook het beste voor uw medewerkers?
Een gezond kantoorklimaat, gelukkige werknemers, minder
ziekteverzuim? Wat veel bedrijven echter niet weten is dat
een schone en hygiënische werkplek een voorwaarde is voor
een gezond kantoorklimaat. Uit onderzoek blijkt dat zowel
het toetsenbord als de bureaustoel de meest vervuilde en
daardoor meest onhygiënische items op kantoor zijn. Ondanks
reguliere schoonmaak en met alle gevolgen van dien.
Thovip Ergonomics BV biedt ook de mogelijkheid om uw
werkplekhygiëne perfect op orde te brengen en vooral ook
te houden. Zowel het hygiënisch reinigen van uw hardware
(toetsenborden en toebehoren) als het intensief reinigen van
de (bureau)stoelen binnen uw organisatie kunnen wij voor u
verzorgen.
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