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De toekomst begint vandaag.
In 1995 startte Zirkona Zweden met de ontwikkeling van houders 
voor laptops en beeldschermen, voor montage in wagens. Als 
pionier in dit marktsegment was de groei gelijkmatig maar ge-
staag. Ons vertrouwen in de groei van dit product en de nood aan 
mobiele kantoren bleek echter niet ongegrond.

Door de ontwikkelingen op gebied van hard- en software is het 
computer gebruik in de auto enorm toegenomen. Tegenwoordig 
wordt er in de meeste vrachtwagens en serviceauto’s gebruik 
gemaakt van een laptop of tablet. Een professionele bevestiging 
is echter nog geen gemeengoed. Bedrijven die de waarde hiervan 
wel inzien betalen vaak veel geld om iets degelijk te laten ontwik-
kelen.

Onze klanten komen niet alleen uit de automotive branche. Ook in 
de scheepvaart, industrie en op kantoor worden onze producten 
toegepast voor de bevestiging van beeldschermen en computers 
op een ergonomisch verantwoorde wijze.

Zirkona introduceert nu een complete lijn laptophouders waarmee 
mobiele werkplekken kunnen worden gecreëerd. Deze voldoen 
aan hoge eisen wat betreft kwaliteit en functionaliteit en dit tegen 
een redelijke prijs. We streven er altijd naar om veilige, flexibele en  
ergonomische werkplekken  te ontwikkelen die aan de gevraagde 
noden en wensen voldoen.

Ons productgamma bestaat enerzijds uit complete houders voor 
een uitgebreid scala aan toepassingen, anderzijds bestaat het uit 
het ‘Zirkona Joiner System’. Dit systeem is opgebouwd rond het 
gepatenteerde dubbele kogelgewricht. Dit gewricht heeft een on-
gekend grote flexibiliteit en is bijzonder sterk wanneer het in de ge-
wenste positie wordt vastgezet. Daarrond, kunnen de componen-
ten  van het Joiner System worden bevestigd, zodat u een houder 
kunt samenstellen die geheel tegemoet komt aan uw wensen.

Welkom in de toekomst – die vandaag begint!

Martin Ericsson
CEO
Zirkona Sweden
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Producten
De bevestigingsmaterialen van Zirkona Zweden zijn 
geschikt voor het gebruik in voertuigen. Of het nu 
gaat om een beeldscherm , tablet of laptop, met de 
Zirkona producten creëert u een veilige, flexibele en 
ergonomisch verantwoorde werkplek.

Al onze producten zijn uit hoogwaardige materialen 
vervaardigd en functioneren mede daardoor probleemloos 
onder de zwaarste omstandigheden. Voor wie een 
computer met houder snel en eenvoudig uit de auto wil 
verwijderen biedt Zirkona het volgende: de ZiOne, Hook en 
de SeatHolder. Deze producten worden zonder schroeven 
in de auto bevestigd.

De flexibiliteit van de houders is te danken aan het gebruik 
van het unieke Zirkona Joiner kogelgewricht. Dit gewricht 
maakt het makkelijk om de houder aan te passen aan 
de behoeften van de bestuurder, voor een nog groter 
gebruikscomfort.

401690 Zirkona ZiOne 401719 Zirkona Robust

402515 Zirkona SeatHolder 702001 Zirkona DIN excl. Box701010 Zirkona In Dash

Zuignapbevestiging aan voorruit met 
telescooparm. Geschikt voor personen-
wagens, bestelwagens en vrachtwagens. 
Inclusief Computerhouder Hold Small 
(210-300 mm).

Houder voor montage in dashboard 
van vrachtwagens. Aan te vullen met 
geschikte computer- of schermhouder.

Houder voor montage in DIN-opening in 
dashboard. Bevestiging in bestaand plas-
tic box. Inclusief schermhouder VESA 75.

Stabiele houder met dubbele zwenk arm en telescopische functie (450-600 mm) voor 
montage in vrachtwagens. Vloer- of wandbevestiging volgens uw behoefte. In optie ver-
krijgbaar met laptop- of schermhouder. Verlengstuk (170 mm) beschikbaar indien nodig.

Laptophouder voor montage op de passa-
gierszetel. Geschikt voor de meeste voertui-
gen. Aan te vullen met passend kogelgewricht 
en geschikte computer- of schermhouder.

Zirkona SeatHolder

Zirkona DIN Zirkona In Dash
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402110 Zirkona LCD Arm

702110 Zirkona Shelf

402410 Zirkona Hook401820 Zirkona Backwall

Houder voor montage aan midden-
console van vrachtwagens. Stabilisator 
inbegrepen. Aan te vullen met geschikte 
computer- of schermhouder.

Laptophouder voor montage in bestel-
wagens en personenwagens. Teles-
copische arm regelbaar in de hoogte 
(360-500 mm).

Laptophouder om over het stuurwiel te han-
gen. Een snelle en eenvoudige manier om 
een ergonomische werkplek in uw voertuig 
te creëren.  Kan worden samengevouwen 
om in een standaard laptoptas te passen.

Laptophouder voor montage aan schei-
dingswand in bestelwagens. De arm is 
vergrendeld in opgeklapte positie. Inclusief 
computerhouder Hold Large (280-400 mm).

Zirkona In Dash Zirkona ZiOne Zirkona Shelf

Zirkona Backwall Zirkona Hook
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De accessoires worden aanbevolen als 
uitbreiding op de Zirkona houders. Alle 
houders zijn compatibel met het Zirkona 
Joiner System (kogelgewricht) en kunnen 
daardoor worden aangepast aan elke 
behoefte.

Contacteer uw verdeler om u te adviseren 
bij het kiezen van de accessoires die uw 
houder het best vervolledigen.

Voor inspiratie en suggesties, bezoek 
www.zirkona.com.

Toebehoren
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Joiner System
Zirkona Joiner System is een 
modulair systeem met eindeloze 
mogelijkheden om flexibele en 
stabiele houders samen te stellen 
voor laptops, beeldschermen en Tv’s.

Alle onderdelen zijn samengesteld uit 
duurzaam aluminium en getest op 
vibratie om probleemloos te functioneren zelfs in de meest extreme omstandigheden.

Naar wens, worden componenten opgebouwd tot een geschikte houder voor zowel 
auto’s, vrachtwagens, vrijetijdsvoertuigen, woningen, kantoren, industrie, enz. De unieke 
flexibiliteit van het kogelgewricht zorgt ervoor dat de houder kan worden aangepast tot 
een ergonomische werkhouding.

Designed in Sweden

601010 
Joiner Small

601020 
Joiner Medium

601030 
Joiner Large

601040 
Joiner VESA 75

601070 
Joiner M20 Adapter

602100 
Joiner Beam Mount

602080 
Joiner Quick Release

601051 50 mm, 601052 100 mm, 601053 150 mm, 
601056 200 mm, 601054 300 mm 

Joiner Sleeve

602085 
Joiner Quick Release 

no plate
602110 

Joiner Universal Mount

601059 
Joiner Telescopic Arm

235-400 mm

601042 
Joiner VESA 75/100

601044
Joiner Diamondplate

601060 
Round Mounting Plate 

30x38 mm
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Alle componenten 
van het Zirkona Joiner 
System zijn mat poeder 
gecoated om reflectie 
tegen te gaan.

Schroefdraad M20x1,5.

Technische informatie

601065
Round Mounting Plate 

38x38 mm

601082 
Joiner Sleeve Mount 

Parallel 25 mm

208000
Chair Rail Mount

601080 
Joiner Sleeve Mount 

25 mm

601085 
Joiner Sleeve Mount

15-30 mm

401713 
Wall Mount

601100 
Joiner Quicker

604010 
Joiner Medium Short

501200 
Computer Bracket Hold 

Small 210-300 mm

501100 
Computer Bracket Hold 

Large 280-400 mm
503000 

Screen Keyboardplate



Distributor of Zirkona Sweden products

Unieke eigenschappen
Eindeloze mogelijkheden


