
Mousetrapper  
– the wellness mouse 

Waarom Mousetrapper?

Neem contact op

De meeste mensen hebben er baat bij
Overstappen op een Mousetrapper maakt 
echt verschil. De meeste mensen die onze 
producten proberen, blijven ze gebruiken - 
acht van de tien mensen zeggen dat het helpt!

Je went er snel aan 
Het control pad is bedoeld om belasting  
van de handen, armen, schouders en nek te  
verminderen. Hij is eenvoudig in gebruik en de 
bediening is vergelijkbaar met de touch pad 
van je laptop. Dus je kunt direct aan de slag.

Programmeerbaar
Je kunt de MT Keys software gratis downloa-
den in de App - of Microsoft store. Met deze 
software bepaal je zelf de functionaliteit van 
de toetsen (bv. plakken/knippen/inzoomen). 
Pas hem makkelijk aan jouw behoeften aan! 

Ontworpen, ontwikkeld en gemaakt  
in Zweden
Wij zijn veeleisend op ergonomisch gebied, 
maar zijn ook op zoek naar een aantrekkelijk 
en tijdloos design. Op ons hoofdkantoor net 
buiten Stockholm gebeurt alles: van design 
tot ontwikkeling, en van productie tot  
kwaliteitscontroles.

Meer dan 25 jaar ervaring 
We weten waar we over praten - we  
ontwikkelen al ruim 25 jaar ergonomische 
alternatieven voor muizen. Je krijgt 2 jaar 
garantie op Mousetrapper producten, maar 
ze gaan natuurlijk een stuk langer mee.

Mousetrapper is het muis-alternatief dat KANS (klachten aan arm, nek  
en/of schouder) en andere problemen voorkomt én verhelpt die kunnen  
optreden bij het gebruik van een normale computer muis. De Mousetrapper  
wordt recht voor het toetsenbord geplaatst en bevordert hiermee een  
ergonomisch gezonde werkhouding waarbij je armen dicht bij je lichaam 
en je handen dicht bij het toetsenbord blijven.

info@mousetrapper.com  
+46 (0) 8 122 124 40 www.mousetrapper.nl



Welke Mousetrapper?

Accessoires

Alpha
• Control pad met klik - en scrol functie
• 19 Programmeerbare toetsen
• Interface: Bluetooth 4.1 & USB-A kabel
• Interne oplaadbare batterij
• 2.000 dpi
• Kleur: grijs
• MT Keys software (Windows 10 | Mac OS)
• Voor PC & Mac

Prime
• Control pad met klik - en scrol functie
• 8 Programmeerbare toetsen
• Interface: Bluetooth & USB-A kabel
• Interne oplaadbare batterij
• 2.000 dpi
• Kleur: zwart
• MT Keys software  

(Windows 7> | Mac OS 10)
• Zachte Polyurethaan vervangbare  

polssteunen
• Voor desinfectiemiddelen tot 85% alcohol
• Voor PC & Mac

Lite
• Control pad met klik functie
• 4 Toetsen: rechts/links klikken, omhoog/

omlaag scrollen
• Interface: USB-A kabel
• 1.500 dpi
• Kleuren: zwart/grijs & zwart/rood
• Zachte Neopreen polssteunen
• Voor PC & Mac

Advance 2.0
• Control pad met klik - en scrol functie
• 6 Programmeerbare toetsen
• Interface: USB-A kabel
• 2.000 dpi
• Kleuren: zwart/wit & zwart/coral
• MT Keys software  

(Windows 7> | Mac OS 10>)
• Zachte Polyester vervangbare polssteunen
• Voor PC & Mac

Advance 2.0+
• Control pad met klik - en scrol functie
• 6 Programmeerbare toetsen
• Interface: USB-A kabel
• 2.000 dpi
• Kleur: zwart
• MT Keys software  

(Windows 7> | Mac OS 10)
• Zachte Polyurethaan vervangbare  

polssteunen
• Voor desinfectiemiddelen tot 85% alcohol
• Voor PC & Mac 

TB214

Onderarmsteun Laptop/Tablet Stand Standfriend

TB402 TB501  
Zwart metaal

TB502  
Licht grijs metaal

TB401

Active Stamat


