Apoio de punho para teclado
Modelo Orientativo

Com a aplicação do programa 5 R’s a Espectro procura desenvolver
soluções sustentáveis em toda cadeia produtiva, estudando formas
de melhoria constante em seus produtos e serviços, com o objetivo
do reaproveitamento e incorporação dos materiais pós-consumo em
nossos processos de produção de novos itens.
Praticamos a Logística Reversa em toda nossa linha de produtos, e nos itens apoio de punho não é
diferente. Esse material retorna a nossa fábrica e é micronizado e incorporado a novos produtos, com
reaproveitamento total da peça, contemplando, assim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos "PNRS".
Conferimos, aos clientes que nos procuram para essa finalidade, o Certificado de Descarte Ambiental, do
qual constam o peso total dos produtos que retornaram e a quantidade que efetivamente foi descartada
sem ser reaproveitada.

• Funcionamento do produto:
Todos os equipamentos que compõem um posto de
trabalho devem estar adequados às características
psicofisiológicas dos colaboradores e a natureza do
trabalho a ser executado.
Para isso os modelos de apoio de punho para teclado
orientativo foram desenvolvidos, juntamente com o
mouse pad ergonômico modelo office, com o objetivo de
induzir o usuário a sua auto correção da postura.
A utilização do produto permite o apoio neutro dos
punhos de modo a proporcionar conforto às ações
biomecânicas, diminuindo assim a fadiga muscular não só
do punho como de todo membro superior. Ajuda na
prevenção de doenças de origem laboral - "DORT".

• Personalização:
Podemos personalizar todos os modelos de apoios
de punho. Pode ser colocada a marca/logotipo da
empresa ou outra forma de identificação. Esse
processo é confeccionado em baixo relevo e aumenta
significativamente a longevidade do produto, pois, ao
usuário, fica claro que esse produto foi produzido por
sua empresa para benefício de seus colaboradores.

• Existem 3 versões dos modelos orientativos:
1 - Apoio de punho para teclado móvel orientativo:
Possibilita a mudança de distância entre o punho do usuário
e o teclado. Possui recorte lateral para encaixe do mouse
pad. O conjunto em posição correta e próximo ao teclado
confere ao colaborador uma excelente posição de trabalho.
2 - Apoio de punho para teclado base curta orientativo:
Possui uma aba frontal de 3 cm que possibilita a colocação
do teclado em cima da peça, aproximando a área de
contato do punho com o teclado.
Esse modelo condiciona o usuário a se posicionar de
maneira correta para a digitação, pois o apoio posiciona
tanto o teclado quanto o mouse pad.
3 - Apoio de punho para teclado base longa orientativo:
Nesse modelo colocamos o teclado inteiro sobre o apoio de
punho, de forma que o movimento é possível, mas sem
prejuízo do posicionamento. Aqui também temos a
referência mecânica do conjunto apoio / mouse pad.

• Características técnicas:
• Todos os modelos de apoio de punho foram confeccionados
de acordo com a NR17 do Ministério do Trabalho e Emprego.
• Confeccionados em espuma de poliuretano em pele integral
tipo "skin", com densidade macia e muito confortável.
• Base com ventosas antiderrapantes.

• Formatos:
APT Orientativo - Móvel: 495 X 60 X 20 mm
APT Orientativo - Base curta: 495 X 100 X 20 mm
APT Orientativo - Base longa: 480 X 200 X 20 mm

• Cores:

• Cuidados: Limpeza com pano macio e levemente
umedecido com água. Utilizar produtos neutros.

• Peso:
APT Orientativo - Móvel: 120g
APT Orientativo - Base curta: 160g
APT Orientativo - Base longa: 270g

• Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de
fabricação.
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