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Profesionálne gélové podložky
Tenké podložky 3M s moderným dizajnom a zaoblenými okrajmi plne-
né špeciálnym gélom, patentovaným spoločnosťou 3M. Jeho zloženie 
pomáha znižovať tlaky vyvíjané na zápästie, a tým predchádzať zdra-
votným problémom spôsobeným častým používaním myši. Schválené 
asociáciou APTA. Ergonomický tvar schválený TÜV Rheinland. Jemný 
textilný poťah má nedráždivý povrch, zanechávajúci zamatovo jem-
ný pocit. Podložka pod myš, vyrobená z  materiálu s  mikrodrážkami, 
umožňuje presný pohyb optickej i štandardnej myši.

Obj. kód Názov Farba Cena €

1 MM4210 00 Podložka WR421 LE pod myš metalická sivá / čierna 52,90
2 MM4200 00 Podložka WR420 LE pod klávesnicu metalická sivá / čierna 72,70

Maxi podložky pod myš s gélovou opierkou
Špeciálny materiál podložky pod myš s veľkou pracovnou plochou. Pa-
tentovaný povrch s  mikrodrážkami, ktorý umožňuje rýchlu a  presnú 
prácu s optickou i  štandardnou myšou. Gél neobsahuje olej a  je po-
krytý ochrannou vrstvou. Spodná strana s priľnavou vrstvou zabraňu-
je kĺzaniu podložky.

Obj. kód Názov Farba Cena €

4 MM3110 00 Podložka MW311 BE modrá voda 39,20
5 MM3110 04 Podložka MW311 LE čierna koža 39,20

Podložka s povrchom šetriacim batérie
Špeciálna podložka pod myš šetriaca batériu myši prostredníctvom 
testami overenej striebornej farby povrchu. Opierka pod zápästie pl-
nená gélom. Gél neobsahuje olej a  je pokrytý ochrannou vrstvou. 
Na  spodnej strane podložky priľnavá vrstva, ktorá zabraňuje kĺzaniu 
podložky.

Obj. kód Názov Cena €

3 MM3110 06 Podložka MW311-MX 39,20

Podložka pod myš s gélovou opierkou
Materiál podložky pod myš so  špeciálnym patentovaným povrchom 
s  mikrodrážkami, ktorý umožňuje rýchlu a  presnú prácu s  optickou 
i  štandardnou myšou. Gél neobsahuje olej a  je pokrytý ochrannou 
vrstvou. Spodná strana s priľnavou vrstvou zabraňuje kĺzaniu podložky.

Podložka ocenená asociáciou ISPA ako Výrobok roku 2002.

Obj. kód Názov Farba Cena €

6 MM3090 02 Podložka MWJ309 BE ľadová modrá 32,10

Gélová podložka ERGOTOP®
Ergonomická podložka pod myš s  textilným povrchom a  zabudova-
nou podperou zápästia z pružného gélu na odľahčenie a masírovanie 
zápästia. Príjemná povrchová úprava. Rozmery 230 × 260 × 26 mm.

Obj. kód Názov Farba Cena €

7 DU5748 58 Podložka pod myš ERGOTOP® 

s gélovou opierkou

antracitová 12,40

Ergonomické podložky pod myš
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