
 

  



 

Mükava 
 
Mükava is ooit begonnen als droom om te bewijzen dat een superieur innovatief product 
samen kan gaan met een fantastisch ontwerp. Mükava toont aan dat deze twee dingen 
samen kunnen gaan in hetzelfde product.  
 
Mükava is een Scandinavisch geïnspireerd meubelstuk dat lezen en werken via elk mobiel 
device handsfree maakt. Mükava is ontworpen aan de hand van ergonomische principes, 
om de manier waarop u gebruik maakt van mobiele apparaten anders te beleven. ‘Mükava’ 
betekent comfort in het Fins en dat is ook wat Mükava biedt. Mükava is er in twee 
verschillende varianten: 
 

� Mükava MK-150:   Dit is de variant van Mükava waaraan een voet is aangebracht. 
Deze kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor tablets, laptops, smartphones, boeken en 
tijdschriften. 
  

� Mükava MK-75:   Dit is de variant van Mükava die u aan ieder willekeurig oppervlak 
kunt bevestigen. Ook op dit oppervlak kunt u alle bovenstaande voorbeelden 
bevestigen. 
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Voordelen Mükava-gebruik 
 
Mükava zorgt ervoor dat tablet of laptopgebruik niet 
langer hoeft samen te gaan met een slechte 
lichaamshouding. Het is immers niet langer nodig om 
naar beneden te kijken naar het scherm en u hoeft het 
apparaat (of bijvoorbeeld boek) niet langer vast te 
houden. Zo kunt u op een ergonomisch verantwoorde 
manier te werk gaan en ook langer werken. Mükava 
producten zijn ontworpen om mensen te helpen hun 
mobiele apparaten, boeken en tijdschriften 
ergonomisch te gebruiken tijdens hun werk, op 
school, in de gezondheidszorg en thuis.  
Mükava is makkelijk in een comfortabele positie te draaien en op de juiste hoogte te zetten 
zowel voor staand als zittend gebruik. Bovendien is Mükava makkelijk te reinigen met water 
en zeep!  
 

 
 

Nadelen van tabletgebruik 
 
Het gebruik van tablets en mobiele apparaten is ontzettend populair. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat het veelvuldig gebruik van tablets en smartphones een 
slechte lichaamshouding geeft en nekwervels ongemerkt belast. De nekwervels vormen het 
bovenste gedeelte van de wervelkolom en zijn erg gevoelig voor een slechte 
lichaamshouding. Dit kan leiden tot een grote verscheidenheid aan klachten, die in veel 
gevallen een chronisch karakter krijgen als er geen doeltreffende maatregel genomen 
wordt.  



 

 



 

Kenmerken 
 
Er zijn verschillende kenmerken die het werken met Mükava zeer aangenaam maken: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Magnetisch oppervlak 
 
Het oppervlak van de Mükava is magnetisch, 
waardoor u elektrische apparaten magnetisch kunt  
bevestigen (met de Mükava-pad of Mükava 
magnetisch iPad- of iPhone hoesje) 
 

USB-Oplaadpunt 
 
Door de 2 USB-oplaadpunten kunt u tijdens het 
werken uw mobiele apparaten opladen. 

Documenten bevestigen 
 
De magneten die bij uw Mükava geleverd worden 
bevestigen makkelijk papieren documenten aan 
het oppervlak. 



 

  

Boeken en tijdschriften bevestigen 
 
Boeken en tijdschriften kunt u met het grootste 
gemak bevestigen aan uw Mükava met de 
bevestigingsbanden aan de onderzijde van het 
oppervlak.   
 

Leeslamp 
 
Aan de achterkant van Mükava vindt u een 
leeslamp. Handig om in het donker te lezen of te 

typen.   
 

Gebruik als zijtafel 
 
U kunt uw Mükava tafel zodanig buigen, dat deze 
te gebruiken is als bijzettafel. 



 

  



 

Accessoires 
 
Er zijn verschillende accessoires die u bij uw Mükava bijgeleverd krijgt of extra kunt 
aanschaffen. Zo kunt u de middelen gebruiken die voor u relevant zijn wanneer u werkt met 
uw Mükava: 
 
 

 
  

Mükava iPad en iPhone hoesjes 
 

De iPad en iPhone hoes van Mükava zijn geheel 
magnetisch. Met dit hoesje bevestigd u uw iPhone of 
iPad met het grootste gemak aan het oppervlak van uw 
Mükava tafeltje, zonder gebruik van de Mükava pad. 
 

Mükava Pad 
 

De Mükava pad maakt het mogelijk om alle tablets 
en smartphones middels magnetisme te bevestigen 
aan het Mükava oppervlak. De pad werkt aan de 
hand van meer dan één miljoen kleine zuignapjes. 

Magneten 
 
Door middel van de magneten kunt u makkelijk 
documenten aan het oppervlak van de Mükava 
bevestigen. 



 

 



 

Standaard in uw pakket 
 
� Uw Mükava product is standaard voorzien van: 

o 2 USB-poorten 
o Een led-lampje 
o Power Adapter en universele plug set 
o Drie Mükava pads 

 
Uw Mükava is standaard voorzien van een zilverkleurige poedercoating met een melanine 
toplaag. De maximale belasting bedraagt 1 kg. voor tablets, laptops en smartphone.  
Mükava verleent standaard 2 jaar fabrieksgarantie. 
 
Voor meer beeldmateriaal: 
hhttps://youtu.be/t3_MLyA8mCs   
 

Mükava MK-150 Mükava MK-75 
 
 

 
 

 

 

 

 
Additioneel: 

� IPhone hoesje magnetisch 
� IPad hoesje magnetisch 
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