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Tablets zijn kostbaar en bovendien erg kwetsbaar. Een goede 

bescherming is daarom erg belangrijk, de Tabbelt biedt deze 

bescherming. Een Tabbelt is een professionele op maat ont-

wikkelde case gemaakt van duurzaam leder. De belangrijkste 

functies van de tablet zijn volledig bedienbaar zonder de ta-

blet uit de case te halen. Direct klaar voor gebruik.

Wat is een Tabbelt©?

Een professionele 
tablet case voor 
intensief gebruik

Het gebruik van de Tabbelt is heel eenvoudig. U schuift uw 

tablet via de bovenzijde in de Tabbelt en sluit deze middels 

een drukknop. Klaar voor gebruik. Aan de achterzijde zit een 

handriem die ervoor zorgt dat de Tabbelt goed in de hand te 

houden is tijdens gebruik. Het bedienen van uw tablet kan 

worden gedaan zonder deze uit de Tabbelt te halen. Ook 

het laden geschiedt met gesloten Tabbelt.

Hoe te gebruiken?



Tabbelt© is een handelsmerk van:

Ap-art B.V./diz informatiezuilen

Platinastraat 42

2718 RZ ZOETERMEER

+31 (0)79 362 40 40

info@tabbelt.nl

Voor een vrijblijvende offerte kunt u 
altijd contact opnemen. Laat u verbazen 

door de gunstige prijsstelling!

+31 (0)79 362 40 40

Waar te gebruiken?Tabbelt© accessoires
Houd je je handen graag vrij? In combinatie met handige ac-

cessoires is de Tabbelt eenvoudig te bevestigen aan een bij-

passende broekriem of een bijpassende schouderriem/key-

cord in combinatie met een valbeveiliging. Op deze manier 

kun je de Tabbelt de hele dag door bij je dragen, zonder er 

last van te hebben. Dit verkleint tevens de kans op diefstal 

van de tablet.

De Tabbelt is te gebruiken out- en indoor, in een magazijn, 

retail, zorg, de horeca. Overal waar gewerkt wordt met een 

tablet kan de Tabbelt goede diensten bewijzen. De Tabbelt is 

een professionele case, speciaal ontwikkeld voor gebruik tij-

dens de zwaarste werkomstandigheden.

Vervaardigd uit kwalitatief 
hoogwaardig leder

Tabbelt© keycord Tabbelt© draagriemTabbelt© veiligheidsriem


