Computertassen
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Me Design & Safety

“Een goede tas maakt van
een laptop een stuk gereedschap ”
Als je met kostbare apparatuur werkt wil je
ten alle tijden kunnen vertrouwen op de tas
die je de hele dag bij je draagt. Deze moet
de optimale combinatie bieden van bescherming en gebruiksgemak. Daarnaast
kan een tas de computer goed beschermen maar moet dezelfde tas ook nog eens
en hoge mate van gebruiksvriendelijkheid
bezitten. Als de tas gedragen wordt moet
deze bovenal comfortabel zijn. Pas dan
werkt de laptop als gereedschap voor de
gebruiker.
Standaard
Er zijn op dit moment een aantal laptops PDA’s en notebooks op de markt waarvoor Me Design and Safety een serie tassen heeft ontworpen. Me design and Safety
heeft bijvoorbeeld tassen ontwikkeld voor
de Panasonic Toughbook CF18 / CF 19 en
de Vye 5 Flybook. M.E. Design & Safety
heeft voor diverse uitvoeringen in de praktijk beproefde tassen beschikbaar.
Maatwerk
Daarnaast zijn er vele soorten, maten en
merken laptops op de markt verkrijgbaar.
Elke nieuwe tas die door ons ontwikkeld
wordt is dan ook een stuk maatwerk want
dezelfde computer wordt soms op meerdere manieren (letterlijk) in het veld gebruikt. Daarom is er regelmatig contact met
de opdrachtgever tijdens de ontwikkeling
van een nieuwe tas. Het eindproduct moet
ervoor zorgen dat de gebruiker uiteindelijk zijn werk makkelijker en beter kan
uitvoeren.
Contact
Op de komende pagina’s ziet u de door
ons ontwikkelde tassen en wordt er een
impressie gegeven van de mogelijkheden.
Laat ons weten wat uw wensen zijn en wij
staan u graag te woord.

Notebooktas
Deze tas is gemaakt van duurzaam cordura® en is naast kantoorgebruik met name zeer geschikt voor buiten gebruik in het veld. De
elastieken kruisbanden op de achterzijde bieden veel gebruiksgemak. Daarnaast zijn de openingen voor het gebruik in het veld de
diverse aansluitingen extra verstevigd.
•
•
•
•
•
•

Gemaakt van Duurzaam Cordura®
Elastieken banden geplaatst op de achterzijde voor 		
betere grip en gebruiksgemak.
Open scherm
Makkelijk draagbaar dmv handvat
Afneembare Zonneklep
Afmetingen:

Notbooktas
Artikelnummer: 1420ZHO

Koppels & accessoires

Notebooktas LDU/CTMC voor de CF 18 / 19
Deze tas is ontworpen voor de professional die onder de meest
barre omstandigheden zijn werk moet kunnen verrichten. De tas is
zodanig gemaakt dat deze middels een extra klep ook zelfstandig
kan staan, opdat de operator zowel zittend als liggend zijn werk kan
doen. Het ingebouwde metalen frame maakt het totaal nog extra
robuust.
•
•
•
•
•
•
•

Gemaakt van Duurzaam Cordura®
Neopreen afgewerkte aansluitingen om vuil en vocht 		
te weren
Schermbeveiliging gemaakt van UV bestendig PVC
Ruimte voor de overgang van standaard stekkers 			
naar NSN gecodeerde uitvoeringen.
Met kunststof verstevigde achtersteun
Afneembare Zonneklep
bxhxd 39,5 cm x 7 cm 26 cm

Artikelnummer: 12293

Extra (onmisbare) hulpmiddelen
Naast de laptoptassen zijn er een tweetal extra hulpmiddelen
verkrijgbaar voor alle tassen uit de CF18 en CF19 serie.
1.
2.

Vang/krulsnoer voor bevestiging van de pen aan de tas
Een vierpunts bandenstel om de tas om de nek in het
veld te kunnen dragen

Vang/krulsnoer voor losse
pen
Artikelnummer: 12270
Gepolsterd bandenstel vierpunts voor computertas
Artikelnummer: 1423DH1
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Notebooktas LDU/CTMC

Notebooktas type CTMO voor de CF 18 / 19
Ontwikkeld voor de professional die onder alle weersomstandigheden zowel liggend als zittend de note- book moet kunnen
bedienen. Ook deze tas kan zelfstandig staan en de afneembare
zonneklep zorgt zowel overdag als s’nachts voor optimale werkomstandigheden. De tas is zodanig uitgevoerd dat deze ook gebruikt
kan worden om de notebook te transporteren onder de niet altijd
optimale omstandigheden.....

Model 1

•
•
•
•
•

Gemaakt van duurzaam Cordura®
Schermbeveiliging gemaakt van UV bestendig PVC
Afneembare zonneklep
Afmetingen: 29,5 cm b x 7 cm h x 29 cm d
Model twee is identiek aan model 1 met toegevoegd 		
bewaar vak

Notebooktas CTMO CF 18 / 19
Artikelnummer model 1: 1420ZHO
Artikelnummer model 2: 1420ZHO

Model 2

Notebooktas Vye 5 FLY Book
Deze uitvoering is gemaakt voor de professional die onder alle
weersomstandigheden zowel liggend als zittend de note- book
moet kunnen bedienen. Ook deze tas kan zelfstandig staan en de
afneembare zonneklep zorgt zowel overdag als ‘s nachts voor optimale werkomstandigheden. De tas is zodanig uitgevoerd dat deze
ook gebruikt kan worden om de notebook te transporteren onder
de niet altijd optimale omstandigheden.....
•
•
•
•
•

Gemaakt van duurzaam Cordura®
Schermbeveiliging gemaakt van UV bestendig PVC
Afneembare zonneklep
Afmetingen: 29,5 cm b x 7 cm h x 29 cm d
Model twee is identiek aan model 1 met toegevoegd 		
bewaar vak

Notebooktas Vye 5 FLY Book
Artikelnummer model 1: 1420ZHO

