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Introductie

Werkplekoplossingen van hoge kwaliteit
BakkerElkhuizen is specialist in het ontwikkelen van high-end ergonomische hard- en software-oplossingen die bijdragen aan het fysieke- en
mentale welbevinden van computergebruikers. Onze innovatieve oplossingen zorgen ervoor dat we fysiek en mentaal getriggerd worden om
meer te bewegen, efficiënter te werken, goede houding aan te nemen en af te wisselen.
Onze hardware- en softwareoplossingen worden gedistribueerd via een uitgebreid reseller- en distibutienetwerk, in zowel binnen- als
buitenland.

Optimaal werken met onze software
Gezond en efficiënt werken lijkt niet altijd hand in hand te gaan. Voor deze uitdaging biedt BakkerElkhuizen een unieke oplossing;
bestaande uit een optimale mix van ergonomische hardware en slimme WORK & MOVE software.
We geloven namelijk heilig in de combinatie van gezondheid, comfort en performance. De WORK & MOVE software bestaat uit een viertal
tools die aantoonbaar het werkcomfort en efficiency van een individuele kenniswerker en een organisatie als geheel structureel verbeteren.
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WORK & MOVE™ Software

Wij geloven sterk in de combinatie van gezondheid, comfort
en performance. WORK & MOVE is software die aantoonbaar
het werkcomfort en efficiency van een individuele
kenniswerker en een organisatie als geheel structureel
verbeteren.

Zo is WORK & MOVE uw persoonlijk coach, die zorgt voor
voldoende afwisseling tussen geconcentreerd
beeldschermwerk en mentale én fysieke beweging.
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Thuiswerksets



Productcatalogus 2023

WORK & MOVE™ Software | Thuiswerksets | Ergonomische muis | Ergonomisch toetsenbord | Laptopstandaards | Tablet houders | Documenthouders | Monitorstandaards

Monitorarmen | Zit-Sta Bureaus | Spatschermen / Kuchschermen | Voetensteunen | CPU houders | Verlichting | Concentratie | Trolleys en tassen | Polssteunen en muismatten

Pagina: 5

Work Smart - Feel Good

Ergonomische muis

Een muis die dichter bij het lichaam wordt geplaatst is minder
belastend voor de nek en schouders. Een goede
ergonomische muis is dan ook ideaal in combinatie met een
compact toetsenbord. Onnatuurlijke houdingen bij het
muisgebruik vormen een risicofactor voor het ontstaan van
klachten aan pols en onderarm.
Ergonomische muizen verlagen de spierspanning ten opzichte
van standaard platte muizen en zijn een stuk comfortabeler.
Welk type ergonomische muis het meest geschikt is is
afhankelijk van type werkzaamheden, eventuele klachten en
persoonlijke voorkeuren.

Evoluent D Wired Design: de Evoluent D heeft een luxe en strak design.
Vingers: deze muis is zo gevormd dat uw vingers in een ideale positie
liggen.
Knoppen: 5 handig geplaatste knoppen + klikbaar scrollwiel
Ergonomisch: verbetert de houding van arm en pols door verticale greep.
Eenvoudig: cursorsnelheid eenvoudig aan te passen naar uw gewenste
snelheid.
Gewenningstijd: bij deze muis erg kort door natuurlijke handschud
positie.

Afmetingen: 90 mm x 80 mm x 110 mm (B x H x D)
Gewicht: 170 g
Productnummer: BNEEVRD (Meer versies)

 

Evoluent D Wireless Design: de Evoluent D heeft een luxe en strak design.
Vingers: deze muis is zo gevormd dat uw vingers in een ideale positie
liggen.
Knoppen: 5 handig geplaatste knoppen + klikbaar scrollwiel.
Ergonomisch: verbetert de houding van arm en pols door verticale greep.
Eenvoudig: cursorsnelheid eenvoudig aan te passen naar uw gewenste
snelheid.
Gewenningstijd: bij deze muis erg kort door natuurlijke handschud
positie.

Afmetingen: 90 mm x 80 mm x 110 mm (B x H x D)
Gewicht: 170 g
Productnummer: BNEEVRDW (Meer versies)
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PRF Mouse Wireless Design: de PRF Mouse heeft door haar zwarte kleur een strak design en
luxe uitstraling.
Draadloos: deze muis heeft een draadloos bereik tot wel 20 meter.
Knoppen: 4 handig geplaatste knoppen + klikbaar scrollwiel
Ergonomisch: verbetert de houding van arm en pols door verticale greep.
Eenvoudig: de cursorsnelheid is snel en gemakkelijk aan te passen naar
gewenste snelheid.
Uniek: de gewenningstijd bij deze muis is erg kort.

Afmetingen: 70 mm x 80 mm x 110 mm (B x H x D)
Gewicht: 90 g
Productnummer: BNEPRF10

Evoluent 4 Ergonomisch: goede houding arm en pols.
Motoriek: sluit aan bij de fijne motoriek. Hij werkt snel en zéér
nauwkeurig.
Uniek: u bent aan deze muis snel gewend en merkt gelijk de voordelen.
Grip: de Evoluent 4 heeft een verbeterde grip. Hierdoor heeft u meer
comfort voor duim en pink dan bij een standaard muis.
Eenvoudig: u kunt gelijk en op een makkelijke manier de cursorsnelheid
aanpassen.
Uitvoeringen: er is ook een compactere versie (small version)
beschikbaar. Deze is geschikt voor handen tot een lengte van 17,8 cm van
top van de middelvinger tot rand van pols (BNEEVR4S).

Afmetingen: 90 mm x 80 mm x 110 mm (B x H x D)
Gewicht: 170 g
Productnummer: BNEEVR4 (Rechtshandig)
Productnummer: BNEEVL4 (Linkshandig)

 Evoluent 4 Wireless Ergonomisch: goede houding arm en pols.
Motoriek: sluit aan bij de fijne motoriek. Deze muis is draadloos, werkt
snel en zéér nauwkeurig.
Uniek: u raakt snel aan deze muis gewend. En merkt direct de voordelen.
Grip: de Evoluent 4 Wireless heeft een verbeterde grip. Hierdoor heeft u
meer comfort voor duim en pink.
Eenvoudig: u kunt op een makkelijke manier de cursorsnelheid
aanpassen.
Uitvoeringen: er is ook een compactere versie (small version)
beschikbaar. Deze is geschikt voor handen tot een lengte van 17,8 cm van
top van de middelvinger tot rand van pols (BNEEVR4SW).

Afmetingen: 90 mm x 80 mm x 110 mm (B x H x D)
Gewicht: 200 g
Productnummer: BNEEVWD4 (USB Dongle)
Productnummer: BNEEVR4W (Evoluent4 Right Wireless)

 Evoluent 4 Right Small Ergonomisch: goede houding arm en pols.
Motoriek: sluit aan bij de fijne motoriek. De Evoluent 4 werkt snel en zéér
nauwkeurig.
Uniek: u bent aan deze muis snel gewend. En merkt gelijk de voordelen.
Grip: de Evoluentserie heeft een verbeterde grip. Hierdoor heeft u meer
comfort voor duim en pink.
Eenvoudig: u kunt op een gemakkelijke manier de cursorsnelheid
aanpassen.
Small-version: small is geschikt voor handen tot een lengte van 17,8 cm
van top van de middelvinger tot rand van pols.

Afmetingen: 80 mm x 80 mm x 110 mm (B x H x D)
Gewicht: 160 g
Productnummer: BNEEVR4S
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Evoluent 4 Small Wireless Ergonomisch: lage tot geen belasting pols en onderarm.
Motoriek: sluit aan bij de fijne motoriek. De Evoluent 4 Small Right werkt
snel en zéér nauwkeurig.
Uniek: korte gewenningstijd. U merkt ook gelijk de voordelen.
Grip: de Evoluent 4 Small Wireless heeft een verbeterde grip. Hierdoor
heeft u meer comfort voor duim en pink.
Eenvoudig: u kunt direct en op een gemakkelijke manier de
cursorsnelheid aanpassen.
Small version: de small is geschikt voor handen tot een lengte van 17,8
cm van top van de middelvinger tot rand van pols.

Afmetingen: 80 mm x 80 mm x 110 mm (B x H x D)
Gewicht: 170 g
Productnummer: BNEEVR4SW

 

Evoluent 4 Right Bluetooth Ergonomisch: goede houding voor arm en pols.
Bluetooth: nog meer vrijheid en comfort.
Motoriek: de Evoluent4 Right Bluetooth werkt snel en zéér nauwkeurig.
Uniek: korte gewenningstijd.
Eenvoudig: u kunt gelijk en op een makkelijke manier de cursorsnelheid
aanpassen.

Afmetingen: 90 mm x 80 mm x 110 mm (B x H x D)
Gewicht: 200 g
Productnummer: BNEEVR4WB (Evoluent4 Right Hand White Bluetooth)
Productnummer: BNEEVR4BB (Evoluent4 Right Hand Black Bluetooth)

 

Evoluent C Ergonomisch: verbeterde houding arm en pols door kleinere hoek.
Esthetisch: modern design met een luxe uitstraling.
Verbeterd: minder bolvormig, sluit hierdoor beter aan op de handpalm.
Design: langere knoppen voor betere grip.
Handig: geïntrigeerde oplossing voor directe aanpassing cursorsnelheid.
Nauwkeurig: de Evoluent C werkt snel en zéér nauwkeurig.

Afmetingen: 90 mm x 80 mm x 110 mm (B x H x D)
Gewicht: 170 g
Productnummer: BNEEVRC

 

Evoluent Standard Right Ergonomisch: goede houding arm en pols.
Basis functies: 3 knoppen, scroll-wiel en vaste dpi-instelling.
Uniek: korte gewenningstijd.
Plug and Play: geen driver installatie nodig.

Afmetingen: 80 mm x 80 mm x 110 mm (B x H x D)
Gewicht: 170 g
Productnummer: BNEEVSR
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Evoluent 3 Right Ergonomisch: u neemt een natuurlijke houding aan waardoor pols en
onderarm minder belast worden.
Motoriek: u kunt met de Evoluent 3 zeer precies navigeren op het scherm.
Gewend: u raakt snel aan deze muis gewend en ervaart direct de
voordelen.
Grip: de grip van de muis zorgt ervoor dat de muis comfortabel en stevig
in de hand ligt.
Snelheid: op een gemakkelijke en eenvoudige manier kunt u de
cursorsnelheid aanpassen aan uw wensen.
Kabellengte: 200 cm.

Afmetingen: 110 mm x 80 mm x 80 mm (B x H x D)
Gewicht: 190 g
Productnummer: BNEEVR

 

DXT Precision Mouse Ergonomisch: ontspannen, neutrale pols en handpositie.
Gebruiksgemak: snelle gewenning, herkenbare pen-grip, 4 dpi-
instellingen.
Revolutionair: geschikt voor zowel links- en rechtshandigen.
Uniek design: geschikt voor zowel grote als kleinere handen.
Zeer nauwkeurig: 'precision' grip navigeert zeer accuraat.
Mobiel: compact design, past uitstekend in de laptoptas.

Afmetingen: 40 mm x 80 mm x 60 mm (B x H x D)
Gewicht: 90 g
Productnummer: BNEDXT

 

DXT Precision Wireless Ergonomisch: ontspannen, neutrale pols en handpositie.
Gebruiksgemak: snelle gewenning, herkenbare pen-grip, 4 dpi-
instellingen.
Uniek: geschikt voor zowel links- en rechtshandigen en geschikt voor
zowel grote als kleinere handen.
Mobiel: draadloos en compact design past uitstekend in de laptoptas.
Oplaadbaar: eenvoudig direct oplaadbaar, terwijl u gewoon doorwerkt.
Connectie: daadloos RF USB-receiver.

Afmetingen: 50 mm x 80 mm x 60 mm (B x H x D)
Gewicht: 160 g
Productnummer: BNEDXTW

 

HandShoeMouse Comfort: de HandShoeMouse zorgt voor lage spierspanning door
ontspannen houding van vingers en pols.
4 rechtshandige versies: afstand van de pols tot aan topje van uw
ringvinger: tot 150 mm: Extra Small, 150 tot 170 mm: Small, 170 - 190
mm: Medium en 190 -210 mm: Large.
3 linkshandige versies: afstand van de pols tot aan topje van uw
ringvinger: tot 170 mm: Small, 170 - 190 mm: Medium en 190 -210 mm:
Large.
Ter info: de HandShoeMouse is ook verkrijgbaar in draadloze uitvoering.

Gewicht: 190 g
Productnummer: BNEP170R (Meer versies)
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HandShoeMouse Wireless Comfort: de HandShoeMouse zorgt voor lage spierspanning door
ontspannen houding van vingers en pols.
3 rechtshandige versies: afstand van de pols tot aan topje van je
ringvinger: tot 170 mm: Small, 170 - 190 mm: Medium en 190 -210 mm:
Large.
3 linkshandige versies: afstand van de pols tot aan topje van je
ringvinger: tot 170 mm: Small, 170 - 190 mm: Medium en 190 -210 mm:
Large.
Techniek: BlueRay Track sensor voor optimale tracking.
Ergonomie: de HandShoeMouse Wireless past als een handschoen.

Productnummer: BNEP170RW (Meer versies)

Anir Mouse Wireless Ergonomisch: de Anir Mouse zorgt voor goede polshouding, lage
spierspanning in uw vingers en onderarmen.
Handig: extra knop voor scrollfunctie.
Gemakkelijk: deze muis his er in een bedrade variant, maar ook in een
draadloze variant.
2 maten rechtshandig: large en medium-small (large voor
handpalmbreedte meer dan 9cm). Alleen rechtshandige uitvoering.
Aansluiting: USB en P/2.

Afmetingen: 120 mm x 110 mm x 80 mm (B x H x D)
Gewicht: 100 g
Productnummer: BNEALBW (Large wireless)
Productnummer: BNEAMSBW (Medium Small wireless)

 

Grip Mouse Ergonomisch: neutrale polshouding.
Knoppen: 2 knoppen en los scrollwiel (derde knop).
Optisch: optische sensor voor nauwkeurige bewegingen.
Prijs: gunstige prijs- kwaliteitverhouding.
Aansluiting: USB.
Kabellengte:150 cm.

Afmetingen: 70 mm x 70 mm x 130 mm (B x H x D)
Gewicht: 120 g
Productnummer: BNEGM

Grip Mouse Wireless Ergonomisch: neutrale polshouding.
Knoppen: 2 knoppen en los scrollwiel (derde knop).
Optisch: optische sensor voor nauwkeurige bewegingen.
Prijs: gunstige prijs- kwaliteitverhouding.
Connectie: draadloos.

Afmetingen: 70 mm x 70 mm x 130 mm (B x H x D)
Gewicht: 150 g
Productnummer: BNEGMW
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Goldtouch Ergonomic Mouse Ergonomisch: neutrale polshouding.
Knoppen: 2 grote knoppen en los scrollwiel (derde knop).
Linkshandige versie: de Goldtouch Ergonimic Mouse is er ook in een
linkshandige versie (BNEGTEML).
Hellingshoek: de muis heeft een helling van 24 graden.

Afmetingen: 80 mm x 50 mm x 120 mm (B x H x D)
Gewicht: 140 g
Productnummer: BNEGTEMR (Rechtshandig)
Productnummer: BNEGTEML (Linkshandig)

 

Oyster Mouse Ergonomisch: comfortabele, ontspannen, neutrale pols en handpositie.
Kies instellingshoek: muis instelbaar in 5 hellende posities (links en
rechts).
Revolutionair: geschikt voor zowel links- en rechtshandigen.
Knoppen: 5 knoppen en los scrollwiel.
Nauwkeurig: resolutie 1200 dpi.
Connectie: een USB kabel. Met een lengte van 2 m.

Afmetingen: 90 mm x 50 mm x 100 mm (B x H x D)
Gewicht: 150 g
Productnummer: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Productnummer: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomisch: comfortabele, ontspannen, neutrale pols en handpositie.
Kies instellingshoek: muis instelbaar in 5 hellende posities (links en
rechts).
Revolutionair: geschikt voor zowel links- en rechtshandigen.
Knoppen: 5 knoppen en los scrollwiel.
Nauwkeurig: resolutie 1200 dpi.
Connectie: wireless.

Afmetingen: 90 mm x 50 mm x 100 mm (B x H x D)
Gewicht: 150 g
Productnummer: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Productnummer: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

Rockstick 2 Mouse Wireless Uniek: klikken door de muis met de hand licht naar links of naar rechts te
bewegen.
Ergonomie: klikken via handbeweging vermindert de spanning op de
vingers.
Neutrale houding: verticale stand zorgt voor een natuurlijke houding van
de pols en onderarm.
Handig: de anti rsi muis is zowel links als rechts bruikbaar.
Comfort: (afneembare) handpalmsteun ondersteunt de kleine vinger.

Afmetingen: 90 mm x 80 mm x 90 mm (B x H x D)
Gewicht: 130 g
Productnummer: BNEROCKMWMS
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Penclic Mouse Ergonomisch: deze pengreep muis zorgt voor een ontspannen en
comfortabele werkhouding.
Precisie: even nauwkeurig werken als met een pen.
Handig: 3 knoppen en scrollwiel.
Instelbare cursor snelheid: 800 - 1200 - 2400 dpi.
Gemak: plug and play.

Afmetingen: 60 mm x 140 mm x 50 mm (B x H x D)
Gewicht: 70 g
Productnummer: BNEPCC

HandShoeMouse Shift De beste ondersteuning: voor jouw hand, vingers en duim.
Links- en rechtshandig: shift van links naar rechts.
Past als een handschoen: de muis is verkrijgbaar in drie verschillende
maten.

Afmetingen: 150 mm x 20 mm x 130 mm (B x H x D)
Gewicht: 230 g
Productnummer: BNEPS190RLW (Meer versies)

HANDSHAKE Mouse Grootte: voor kleinere handen (tot 9 cm breed, plat gemeten op het
breedste deel van de hand excl. duim).
Ergonomisch: goede houding arm en pols.
Uniek: korte gewenningstijd.
DPI instelbaar: 400, 800, 1600, 3200.
Compatibility: Win XP, Vista en Win7.
Prijs: budgetvriendelijk.

Afmetingen: 70 mm x 70 mm x 120 mm (B x H x D)
Gewicht: 150 g
Productnummer: BNESRML (Links)
Productnummer: BNESRMR (Rechts)

HANDSHAKE Mouse Wireless Grootte: voor kleinere handen (tot 7,5 cm breed, plat gemeten op het
breedste deel van de hand excl. duim)
Ergonomisch: goede houding arm en pols
Uniek: korte gewenningstijd
DPI instelbaar: 400, 800, 1600, 3200
Compatibility: Win XP, Vista en Win7

Afmetingen: 70 mm x 70 mm x 120 mm (B x H x D)
Gewicht: 100 g
Productnummer: BNESRMW
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Barmouse Afwisseling: afwisselend werken met rechter- en linkerhand mogelijk.
Knoppen: de Barmouse heeft zeven knoppen en een scrollwiel.
Navigatie: 10 cm brede rollerbar.
Nauwkeurigheid: lichte en accurate navigatie.
Hygiënisch: de polssteunen zijn vervangbaar.
Aansluiting: de muis zit vast met een USB-kabel.

Afmetingen: 450 mm x 30 mm x 90 mm (B x H x D)
Gewicht: 870 g
Productnummer: BNEBM

 

ErgoSlider Plus Afwisseling: afwisselend werken met de rechter- en linkerhand mogelijk.
Functieknoppen: 4, waarvan 2 vooraf ingestelde functie-toetsen
"kopiëren" en "plakken".
Navigatie: 24 cm brede scrollbar.
Uniek: scrollbar eenvoudig schoon te maken.
Polssteun: de polssteunen zijn eenvoudig te vervangen.
Aansluiting: de USBkabel heeft een lengte van 140 cm.

Afmetingen: 390 mm x 20 mm x 100 mm (B x H x D)
Gewicht: 410 g
Productnummer: BNEESLB
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Ergonomisch toetsenbord

Compacte toetsenborden verlagen de reikafstand naar de
muis en verlagen daardoor ook de belasting voor de
onderarmen. Uit onderzoek is gebleken dat circa 90% van de
gebruikers het numerieke deel niet of slechts gedeeltelijk
gebruikt.*
Het numeriek deel is idealiter optioneel en links en rechts te
gebruiken. Compacte toetsenborden worden als
comfortabeler dan standaard toetsenborden ervaren.**

*Cakir, 2008
**Van Lingen, et all, 2003

UltraBoard 960 Smaller: ondanks dat het toetsenbord beschikt over een numeriek
gedeelte is deze nog altijd aanzienlijk smaller dan een 'normaal'
toetsenbord.
Concave toetsen: het oppervlak van de toetsen is zo gemaakt dat uw
vingers automatisch naar het midden van de toets geleid worden.
Grootte: dankzij het compacte formaat past het toetsenbord in uw rugzak
en is deze gemakkelijk mee te nemen.
Kleur: er is gekozen voor witte toetsen met donkere opdruk. Onderzoek
toont aan dat dit de productiviteit verbetert.
USB-hub: 2 handig geplaatste USB-hub poorten.
Ideaal: voor werknemers op een vaste werkplek die meer ruimte willen
creëren op hun bureau.

Afmetingen: 360 mm x 20 mm x 150 mm (B x H x D)
Gewicht: 630 g
Productnummer: BNEU960SCUS (Meer versies)

 
UltraBoard 950 Wired Compact: het toetsenbord is dunner, minder breed en minder diep als het

S-Board 840.
Ergonomisch: door zijn compacte vorm neemt u een betere werkhouding
aan waardoor er minder klachten aan de onderarmen ontstaan.
Modern: het UltraBoard 950 heeft een modern en stijlvol design.
Toetsen: een lichte toetsaanslag, donkere letters op een lichte
achtergrond en minder geluid tijdens het typen.
Toetskleur: de donkere letters op de lichte achtergrond van het
toetsenbord vergemakkelijken het lezen en zorgen daarnaast voor een
hogere productiviteit.

Afmetingen: 290 mm x 20 mm x 150 mm (B x H x D)
Gewicht: 460 g
Productnummer: BNEU950US (Meer versies)
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UltraBoard 950 Wireless Compact: het toetsenbord is dunner, minder breed en minder diep als zijn
voorganger het S-board 840.
Ergonomisch: door zijn compacte vorm neemt u een betere werkhouding
aan waardoor er minder klachten aan de onderarmen ontstaan.
Modern: het UltraBoard 950 heeft een modern en stijlvol design.
Toetsen: een lichte toetsaanslag, donkere letters op een lichte
achtergrond en minder geluid tijdens het typen.

Afmetingen: 290 mm x 20 mm x 150 mm (B x H x D)
Gewicht: 430 g
Productnummer: BNEU950WUS (Meer versies)

 

UltraBoard 955 Numeric Geschikt: het UltraBoard 955 Numeriek is zeer geschikt als u regelmatig
gegevens moet invoeren en veelvuldig werkt met spreadsheets en
financiële programma's.
Afwisseling: een apart numeriek toetsenbord maakt het mogelijk af te
wisselen tussen links- en rechtshandige data-invoer. Dit vergroot zowel het
comfort als de productiviteit tijdens het werken.
Kwaliteit: laptop-toetsaanslag (schaarmechanisme i.p.v. membraan) wat
zorgt voor minder toetsgeluid gedurende typen en dus een betere
absorptie van geluid.

Afmetingen: 90 mm x 20 mm x 150 mm (B x H x D)
Gewicht: 130 g
Productnummer: BNEU955NUM

S-board 840 USB hub Handig: 2 USB poorten en multimediatoetsen.
Optimale lay-out: extra brede spatiebalk, makkelijk vindbare
cursortoetsen.
Optioneel: bijpassend numeriek deel (artikelcode: BNES840DNUM).
Mobiel: slechts 2 cm 'dik' en licht gewicht.
Ergonomisch: lichte laptop-toetsaanslag: schaarmechanisme i.p.v.
membraan.
Aansluiting: USB.

Afmetingen: 310 mm x 20 mm x 170 mm (B x H x D)
Gewicht: 480 g
Productnummer: BNES840DUS (Meer versies)

 

S-board 840 No Hub Optimale lay-out: extra brede spatiebalk, makkelijk vindbare
cursortoetsen.
Mobiel: slechts 2 cm 'dik' en licht gewicht.
Ergonomisch: lichte laptop-toetsaanslag: schaarmechanisme i.p.v.
membraan.
Aansluiting: USB.
Compatible: Win XP, Vista, Win7, Win8

Afmetingen: 310 mm x 20 mm x 170 mm (B x H x D)
Gewicht: 480 g
Productnummer: BNES840DNHUS
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S-board 840 Design Numeriek Design passend: bij S-board 840 compact keyboard.
Inclusief: calculator functie.
Handig: met oprolbare USB-kabel.
Kwaliteit: laptop-toetsaanslag (schaarmechanisme i.p.v. membraan).
Uniek: maar liefst 26 verschillende toetsen.
Aansluiting: USB.

Afmetingen: 100 mm x 20 mm x 170 mm (B x H x D)
Gewicht: 120 g
Productnummer: BNES840DNUM

 

Goldtouch Adjustable V2 Juiste houding: eenvoudig traploos instelbaar in elke gewenste hoek.
Ergonomisch: korte reikafstand naar muis, geruisloos typen, grote
spatiebalk.
Knoppen aan linkerzijde: belasting tussen links en rechts beter verdeeld.
Additioneel: handpalmkussen (BNEGTWR).
Aansluiting: PS/2 en USB.
Kabellengte: 200 cm.

Afmetingen: 390 mm x 30 mm x 180 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.24 kg
Productnummer: BNEGTBUS (Meer versies)

 

Goldtouch Travel Go2 Juiste houding: eenvoudig traploos instelbaar in elke gewenste hoek.
Ergonomisch: korte reikafstand naar muis, geruisloos typen, grote
spatiebalk.
Mobiel: compact formaat; geheel opvouwbaar/inklapbaar.
Aansluiting: USB.

Afmetingen: 340 mm x 20 mm x 150 mm (B x H x D)
Gewicht: 500 g
Productnummer: BNEGTTUS (Meer versies)

Goldtouch Travel Go2 Bluetooth Juiste houding: eenvoudig traploos instelbaar in elke gewenste hoek.
Ergonomisch: korte reikafstand naar muis, geruisloos typen en een grote
spatiebalk.
Mobiel: compact formaat; geheel opvouwbaar/inklapbaar.
Draadloos: door de Bluetooth technologie gemakkelijk te verbinden met
alle mobiele apparaten.
Oplaadbaar: batterij gaat gemiddeld zo'n 32 dagen mee, oplaadtijd is
ongeveer 5 uur.

Afmetingen: 340 mm x 30 mm x 140 mm (B x H x D)
Gewicht: 500 g
Productnummer: BNEGTTBUS (US Layout)
Productnummer: BNEGTTBUK (UK Layout)
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Goldtouch numeriek Maar liefst 22 toetsen: incl. Escape, Backspace, Tab, 00-toets.
Ook veelgebruikte symbolen als: , ( ) % $ Y L E c.
Inclusief: extra USB hub aan linker- en rechterzijde.
Zwart: ook leverbaar in zwart (BNEGTBNUM).

Afmetingen: 150 mm x 30 mm x 100 mm (B x H x D)
Gewicht: 300 g
Productnummer: BNEGTWNUM (Numeriek wit)
Productnummer: BNEGTBNUM (Numeriek zwart)
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Laptopstandaards

Laptophouders verhogen het beeldscherm van de laptop en
verkleinen de kijkafstand. Hierdoor is er veel minder
nekbelasting en kan er veel comfortabeler worden gewerkt.
Laptophouders met een documenthouder verhogen ook nog
eens de produktiviteit.
Laptophouders van BakkerElkhuizen zorgen voor 17%
produktiviteitsverhoging, 32% minder nekbelasting
en 21% meer comfort.*

*Lindblad, et all, 2004

FlexTop 170 Mobiel: gemakkelijk op te vouwen tot een compact formaat van 206 x 277
x 7 en met slechts 225 g zeer gemakkelijk mee te nemen.
In hoogte verstelbaar: kies een van de zeven niveaus en stel de voor jou
optimale hoogte in.
Hoogwaardig materiaal: lichter dan aluminium, bestand tegen deuken
en vlekken, gemakkelijk schoon te maken en duurzaam.

Afmetingen: 210 mm x 10 mm x 280 mm (B x H x D)
Gewicht: 230 g
Productnummer: BNEFT170DG

Ergo-Q 160 Mobiel: gemakkelijk opvouwbaar tot een compact formaat van 215 x 26 6x
8 en met slechts 265 g zeer gemakkelijk mee te nemen.
In hoogte verstelbaar: 5 standen (13 - 21 cm), gemakkelijk te hanteren,
antislip.
Kwaliteit: uniek sandwichmateriaal, zeer robuust en
onderhoudsvriendelijk, in de trendkleur mat grafiet.

Afmetingen: 220 mm x 10 mm x 270 mm (B x H x D)
Gewicht: 270 g
Productnummer: BNEQ160DG
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Ergo-Q Hybrid Pro Mobiel: gemakkelijk op te vouwen tot een compact formaat van 199 x 284
x 14 mm en met slechts 427 g zeer gemakkelijk mee te nemen.
Hoogteverstelling:in totaal 25 hoogteverstellingsniveaus, variërend
tussen 145 mm en 422 mm.
Uniek aluminium sandwichmateriaal: lichter dan aluminium en
tegelijkertijd beter bestand tegen deuken.

Afmetingen: 200 mm x 10 mm x 280 mm (B x H x D)
Gewicht: 430 g
Productnummer: BNEQHPDG

UltraStand Universal Integreert perfect met je laptop: slechts 10 mm ultradun en vormt een
eenheid met je laptop. Je merkt niet eens dat het eraan vast zit.
In hoogte verstelbaar: kies een van de zes hoogtes en stel je
persoonlijke optimale hoogte in tussen 9,5 cm en 16 cm
Open ontwerp van de laptopstandaard: geeft voldoende
ventilatieruimte, zodat je laptop koel blijft.

Afmetingen: 290 mm x 10 mm x 210 mm (B x H x D)
Gewicht: 90 g
Productnummer: BNEUSUDG

ProStand Design: sluit perfect aan op uw MacBook. Doordat deze super licht
(125gr.) is merkt u niet eens dat u hem bij hebt.
Verstelbaar: gemakkelijk in drie verschillende hoogtestanden in te stellen.
Ideaal: de laptopstandaard is door één simpele bevestiging altijd een
onderdeel van uw MacBook.
Beschermend: kleine stootjes en beschadigingen worden opgevangen.
Werkplek: gemakkelijk als extra scherm te gebruiken.
Functioneel: Zo blijven poorten beschikbaar en ook de ventilatie wordt
niet geblokkeerd.

Afmetingen: 310 mm x 20 mm x 220 mm (B x H x D)
Gewicht: 130 g
Productnummer: BNEUSFMBP1317

 

Ergo-Top 320 Circular 100% Circulair: van cradle to cradle.
Gerecycled materiaal: de Ergo-Top 320 is gemaakt van gerecycled
materiaal bestaande uit plastic flessen.
Geïntegreerde documenthouder (gepatenteerd): verhoogt
productiviteit.

Afmetingen: 220 mm x 140 mm x 350 mm (B x H x D)
Gewicht: 500 g
Productnummer: BNETOP320CGRN (Groen)
Productnummer: BNETOP320CLGY (Licht grijs)

 



Productcatalogus 2023

WORK & MOVE™ Software | Thuiswerksets | Ergonomische muis | Ergonomisch toetsenbord | Laptopstandaards | Tablet houders | Documenthouders | Monitorstandaards

Monitorarmen | Zit-Sta Bureaus | Spatschermen / Kuchschermen | Voetensteunen | CPU houders | Verlichting | Concentratie | Trolleys en tassen | Polssteunen en muismatten

Pagina: 19

Work Smart - Feel Good

Ergo-Q 220 5 standen: de Ergo-Q 220 laptopstandaard is in hoogte verstelbaar
(hoogte achterzijde: 11-24 cm).
Verhoogt productiviteit: geïntegreerde documenthouder (gepatenteerd).
Ultra mobiel: A4 formaat, 9 mm dun en weegt slechts 430g.
Top kwaliteit: Hylite aluminium, anti-slip voetjes, beschermende
binnenbekleding resulteert in stabiele laptopstandaard.
Design classic: winnaar Ergonomics Excellence Award, Goed Industrieel
Ontwerp, Telewerkaspect Prijs.
Geschikt: voor alle laptops tot 15'' beeldschermgrootte.

Afmetingen: 230 mm x 10 mm x 310 mm (B x H x D)
Gewicht: 430 g
Productnummer: BNEQ220

 

Ergo-Q 260 5 standen: in hoogte verstelbaar (hoogte achterzijde 9-21 cm).
Geïntegreerde documenthouder (gepatenteerd): verhoogt
productiviteit.
Ultra mobiel: de Ergo-Q260 ergonomische laptopstandaard is van A4
formaat, 7 mm dun en weegt slechts 390 gram
Top kwaliteit: hylite aluminium, anti-slip voetjesbeschermende
binnenbekleding.
Documenthouder: de documenthouder is naar voren te klappen, dat
vergemakkelijkt het plaatsen van de laptop.
Geschikt: voor alle laptops tot 15,6'' beeldschermgrootte.

Afmetingen: 230 mm x 10 mm x 310 mm (B x H x D)
Gewicht: 390 g
Productnummer: BNEQ260

 

Ergo-Q 260 12 inch 5 standen: in hoogte verstelbaar (hoogte achterzijde 10-15 cm).
Geïntegreerde documenthouder (gepatenteerd): verhoogt de
productiviteit.
Ultra mobiel: 6 mm dun en weegt slechts 240 gram.
Top kwaliteit: Hylite aluminium, anti-slip voetjesbeschermende
binnenbekleding.
Naar voren klapbare documenthouder: vergemakkelijkt het plaatsen
van de laptop.
Geschikt: voor 12'' laptops.

Afmetingen: 190 mm x 10 mm x 240 mm (B x H x D)
Gewicht: 240 g
Productnummer: BNEQ26012

 

Ergo-Q 330 6 standen: hoogte verstelbaar (hoogte achterzijde: 11-19 cm).
Eenvoudige plaatsing laptop: naar voren kantelbare (gepatenteerde)
documenthouder.
Ultra mobiel: lichtgewicht, past in iedere laptoptas.
Geschikt: voor alle laptops tot 17'' beeldschermgrootte.
Materiaal: de Ergo-Q330 ergonomische laptopstandaard is gemaakt van
kunststof en heeft rubberen anti-slip voetjes.
Prijswinnend design: Ergonomics Excellence Award

Afmetingen: 230 mm x 10 mm x 310 mm (B x H x D)
Gewicht: 490 g
Productnummer: BNEQ330
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FlexTop 270 7 standen: in hoogte verstelbaar (hoogte achterzijde: 9-22 cm).
'Altijd bij de hand': FlexTop 270 kan eenvoudig aan de laptop worden
bevestigd.
Lichtgewicht: de houder weegt slechts 320 gram.
Money saver: een externe monitor is overbodig en bespaart
werkbladruimte.
Materiaal: Hylite aluminium en rubberen anti-slip voetjes.
Geschikt: de FlexTop 270 is geschikt voor alle laptops tot 15,6''
beeldschermgrootte.

Afmetingen: 300 mm x 10 mm x 280 mm (B x H x D)
Gewicht: 320 g
Productnummer: BNEFT270

 

FlexTop 270 12 inch 5 standen: in hoogte verstelbaar (hoogte achterzijde: 7-16 cm).
'Altijd bij de hand': FlexTop 270 12 inch kan eenvoudig aan de laptop
worden bevestigd.
Lichtgewicht: weegt slechts 180 gram.
Money saver: een externe monitor is overbodig en bespaart
werkbladruimte.
Materiaal: Hylite aluminium en rubberen anti-slip voetjes.
Geschikt: 12'' laptops.

Afmetingen: 270 mm x 10 mm x 210 mm (B x H x D)
Gewicht: 180 g
Productnummer: BNEFT27012

 

Q-note 350 7 standen: hoogtebereik van 11 tot 23 cm.
Transparant: helder acrylaat design.
Geschikt: Q-note 350 is geschikt voor laptops tot 20''.
Kabelmanagement: klip aan de achterzijde.
Materiaal: glashelder recycleerbaar 5 mm acrylaat.

Afmetingen: 350 mm x 120 mm x 280 mm (B x H x D)
Gewicht: 630 g
Productnummer: BNEQNOTE350
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Tablet houders

Een goede tablethouder plaatst de tablet hoger en onder een
hoek zodat zowel
nekhouding als kijkhoek verbetert. Gebruik een los
toetsenbord en muis (indien mogelijk) als er veel wordt getypt
op de tablet.

Ergo-Q 260 5 standen: in hoogte verstelbaar (hoogte achterzijde 9-21 cm).
Geïntegreerde document/tablethouder: verhoogt productiviteit.
Ultra mobiel: de Ergo-Q260 ergonomische laptopstandaard is van A4
formaat, 7 mm dun en weegt slechts 390 gram.
Top kwaliteit: Hylite aluminium, anti-slip voetjesbeschermende
binnenbekleding.
Documenthouder: de documenthouder is naar voren te klappen, dat
vergemakkelijkt het plaatsen van de laptop.
Geschikt: voor alle laptops tot 15,6'' beeldschermgrootte.

Afmetingen: 230 mm x 10 mm x 310 mm (B x H x D)
Gewicht: 390 g
Productnummer: BNEQ260

 

Ergo-Q 220 5 standen: de Ergo-Q220 laptopstandaard is in hoogte verstelbaar (hoogte
achterzijde: 11-24 cm).
Ultra mobiel: A4 formaat, 9 mm dun en weegt slechts 430g.
Top kwaliteit: Hylite aluminium, anti-slip voetjes, beschermende
binnenbekleding resulteert in stabiele laptopstandaard.
Design classic: winnaar Ergonomics Excellence Award, Goed Industrieel
Ontwerp, Telewerkaspect Prijs.
Geschikt: voor alle laptops tot 17'' beeldschermgrootte.

Afmetingen: 230 mm x 10 mm x 310 mm (B x H x D)
Gewicht: 430 g
Productnummer: BNEQ220
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FlexTop 270 12 inch 5 standen: hoogte verstelbaar (hoogte achterzijde: 7-16 cm).
'Altijd bij de hand': FlexTop 270 12 inch kan eenvoudig aan de laptop
worden bevestigd.
Lichtgewicht: weegt slechts 180 gram.
Money saver: een externe monitor is overbodig en bespaart
werkbladruimte.
Materiaal: Hylite aluminium en rubberen anti-slip voetjes
Geschikt: de FlexTop 270 12 inch is geschikt voor alle tablets & laptops tot
12' beeldschermgrootte.

Afmetingen: 270 mm x 10 mm x 210 mm (B x H x D)
Gewicht: 180 g
Productnummer: BNEFT27012
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Documenthouders

Documenthouders zorgen ervoor dat er efficiënt en
comfortabel met documenten in combinatie met de computer
gewerkt kan worden.
Documenten liggen vaak links of rechts van de gebruiker
waardoor er overbodige nekbelasting ontstaat.

Een “in-line” documenthouder zorgt voor een functioneel
werkvlak en realiseert korte kijkafstanden tussen document,
beeldscherm en toetsenbord waardoor de productiviteit
toeneemt.

FlexDoc Circular Gerecycled materiaal: de FlexDoc is gemaakt van gerecycled materiaal
bestaande uit plastic flessen.
100% Circulair: van cradle to cradle.
Ergonomisch: vermindert belasting voor nek en ogen voorkomt nek- en
hoofdpijnklachten.

Afmetingen: 390 mm x 80 mm x 260 mm (B x H x D)
Gewicht: 300 g
Productnummer: BNEFDCLGY (Licht grijs)
Productnummer: BNEFDCGRN (Groen)

 

Q-doc 100 Circular Gerecycled materiaal: de Q-doc 100 is gemaakt van gerecycled
materiaal bestaande uit plastic flessen.
100% Circulair: van cradle to cradle.
Materiaal: ondanks dat het materiaal van vilt is, is het extreem sterk en
stevig.

Afmetingen: 460 mm x 100 mm x 290 mm (B x H x D)
Gewicht: 340 g
Productnummer: BNEQDOC100CLGY (Licht grijs)
Productnummer: BNEQDOC100CGRN (Groen)
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Q-doc 515 Circular Gerecycled materiaal: de Q-doc 515 is gemaakt van gerecycled
materiaal bestaande uit plastic flessen.
100% Circulair: van cradle to cradle.
Ergonomisch: vermindert belasting voor nek en ogen voorkomt nek- en
hoofdpijnklachten.

Afmetingen: 450 mm x 100 mm x 300 mm (B x H x D)
Gewicht: 480 g
Productnummer: BNEQDOC515CGRN (Groen)
Productnummer: BNEQDOC515CLGY (Licht grijs)

 

FlexDesk 640 Multi-functioneel: de FlexDesk is een lessenaar en documenthouder in
één.
Top-kwaliteit: gematteerd werkblad, soepel glijdende rails, opbergvak
voor pennen, solide (dikte acrylaat 5 mm).
Efficiënt: door verkleinde kijkafstanden tussen document, beeldscherm en
toetsenbord werkt u efficiënter.
Eenvoudig: de hoogte instellen waardoor u een goede aansluiting heeft
met het beeldscherm. De hoogte is instelbaar van 110-180 mm.
Sneller: en efficiënter afwisselen tussen schrijf- en computerwerk.
Praktisch: biedt opbergruimte voor full-size toetsenbord, ruimte onder
voorzijde is 55mm.

Afmetingen: 520 mm x 110 mm x 380 mm (B x H x D)
Gewicht: 2.2 kg
Productnummer: BNEFDESK640

 

FlexDesk 630 Kwaliteit: wit mat werkblad, soepele rails & solide (5 mm acrylaat)
Efficiënt: eenvoudig af te wisselen tussen schrijf- en beeldschermwerk
door het uitschuifbare plateau.
Instelbaar: de FlexDesk 630 is in hoogte verstelbaar zodat er een goede
aansluiting is met het beeldscherm (110-180 mm)
Multifunctioneel: lessenaar en documenthouder in één.
Handig: de documenthouder biedt een opbergruimte voor een full-size
toetsenbord aan de onderzijde (via de voorzijde te bereiken). Deze is 55
mm hoog.
Ergonomisch: korte kijkafstanden tussen toetsenbord, documenten en
beeldscherm.

Afmetingen: 520 mm x 110 mm x 380 mm (B x H x D)
Gewicht: 2.2 kg
Productnummer: BNEFDESK630N

 

Q-doc 100 Ergonomisch: vermindert belasting voor nek en ogen voorkomt nek- en
hoofdpijnklachten.
Efficiënt: korte kijkafstanden tussen document, beeldscherm en
toetsenbord.
Geschikt: voor alle dikke boeken en zware ordners is deze
documenthouder geschikt.
Fixed: een vaste, geoptimaliseerde kijkhoek van 30 graden.
Clean-Desk: onder de Q-doc 100 past een full-size toetsenbord.
Materiaal: helder acrylaat van hoogwaardige kwaliteit. En door het
gebruik van acrylaat creëren we een stabiele ondergrond voor zware
ordners.

Afmetingen: 510 mm x 100 mm x 290 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.03 kg
Productnummer: BNEQDOC100
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Q-doc 100 Special Ergonomisch: vermindert belasting voor nek en ogen voorkomt nek- en
hoofdpijnklachten.
Efficiënt: korte kijkafstanden tussen document, beeldscherm en
toetsenbord.
Geschikt: voor alle dikke boeken en zware ordners is deze
documenthouder geschikt.
Fixed: een vaste, geoptimaliseerde kijkhoek van 30 graden.
Clean-Desk: onder de Q-doc 100 Special past een full-size toetsenbord.
Materiaal: helder acrylaat van hoogwaardige kwaliteit. En door het
gebruik van acrylaat creëren we een stabiele ondergrond voor zware
ordners.

Afmetingen: 510 mm x 100 mm x 290 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.03 kg
Productnummer: BNEQDOC100SP

Q-doc 515 Ergonomisch: vermindert belasting voor nek en ogen voorkomt nek- en
hoofdpijnklachten.
Korte kijkafstanden: tussen document, beeldscherm en toetsenbord.
Geschikt voor alle soorten documenten: dikke boeken en zware
ordners.
7 standen (12° - 46°): voor optimale kijkhoek en aansluiting bij
beeldscherm (12 tot 24 cm aan achterzijde).
Handig: biedt opbergruimte voor full-size toetsenbord, ruimte onder
voorzijde: 43 mm.
Materiaal: helder acrylaat.

Afmetingen: 520 mm x 120 mm x 290 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.2 kg
Productnummer: BNEQDOC515 (Meer versies)

 

Q-doc 515 Satin Ergonomisch: vermindert belasting voor nek en ogen. Voorkomt nek- en
hoofdpijnklachten.
Korte kijkafstanden: tussen document, beeldscherm en toetsenbord.
Geschikt: de Q-Doc 515 Satin is geschikt van een enkel A4 tot een zware
ordner.
7 standen (12° - 46°): voor optimale kijkhoek en aansluiting bij
beeldscherm (12 tot 24 cm aan achterzijde).
Handig: biedt opbergruimte voor full-size toetsenbord, ruimte onder
voorzijde 43 mm.

Afmetingen: 520 mm x 120 mm x 290 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.2 kg
Productnummer: BNEQDOC515S

 

Q-doc 415 Ergonomisch: vermindert belasting voor nek en ogen voorkomt nek- en
hoofdpijnklachten.
Korte kijkafstanden: tussen document, beeldscherm en toetsenbord.
Multifunctioneel: geschikt voor dikke boeken en zware ordners.
7 standen (12° - 46°): voor optimale kijkhoek en aansluiting bij
beeldscherm (12 tot 24 cm aan achterzijde).
Handig: biedt opbergruimte voor compact toetsenbord, ruimte onder
voorzijde: 45 mm.
Materiaal: helder acrylaat.

Afmetingen: 390 mm x 120 mm x 280 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.06 kg
Productnummer: BNEQDOC415
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Q-doc 415 Satin Anti-reflectie: gesatineerd acrylaat.
Efficiënt: korte kijkafstanden tussen document, beeldscherm en
toetsenbord.
Geschikt: deze houder is geschikt voor lichte en zware documenten.
7 standen (12° - 46°): voor optimale kijkhoek en aansluiting bij
beeldscherm (12 tot 24 cm aan achterzijde).
Handig: biedt opbergruimte voor compact toetsenbord, ruimte onder
voorzijde: 45 mm.
Materiaal: gesatineerd acrylaat.

Afmetingen: 390 mm x 120 mm x 280 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.06 kg
Productnummer: BNEQDOC415S

 

Q-doc 500 Ergonomisch: vermindert belasting voor nek en ogen voorkomt nek- en
hoofdpijnklachten.
Efficiënt: korte kijkafstanden tussen document, beeldscherm en
toetsenbord.
Geschikt: voor alle dikke boeken en zware ordners is deze
documenthouder geschikt.
Fixed: een vaste kijkhoek van 30 graden.
Clean-Desk: onder de Q-doc 500 past een full-size toetsenbord.
Ruimte onder voorzijde: 43 mm.

Afmetingen: 500 mm x 200 mm x 280 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.15 kg
Productnummer: BNEQDOC500

 

Q-doc 400 Ergonomisch: vermindert belasting voor nek en ogen voorkomt nek- en
hoofdpijnklachten.
Efficiënt: korte kijkafstanden tussen document, beeldscherm en
toetsenbord.
Instelbaar: de kijkhoek is in te stellen in 6 standen (hoogte achterzijde:
12-24 cm).
Multifunctioneel: inzetbaar voor zowel vaste als mobiele werkplekken.
Praktisch: inklapbaar en makkelijk mee te nemen.
Materiaal: hylite sandwich aluminium.

Afmetingen: 370 mm x 30 mm x 280 mm (B x H x D)
Gewicht: 480 g
Productnummer: BNEQDOC400

 

FlexDoc Cristal Clear Ergonomie: vermindert nekklachten en oogproblemen. U werkt
gemakkelijker en sneller. 
In-line workstation: de documenthouder wordt tussen het beeldscherm
en het toetsenbord geplaatst. Dit voorkomt overbodige hoofd en nek
bewegingen. 
Multifunctioneel: geschikt voor zowel vaste als flex werkplekken. 

Afmetingen: 380 mm x 70 mm x 260 mm (B x H x D)
Gewicht: 850 g
Productnummer: BNEFDCC (Cristal Clear)
Productnummer: BNEFDWS (White Satin)
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Monitorstandaards

Een optimale monitorpositie werkt stukken comfortabeler en
verhoogt de produktiviteit met 10% in vergelijking met een
verkeerde positie.* Te lage plaatsing van de monitor kan
leiden tot een hogere nekspanning. Te hoog plaatsen
(bovenkant moet zeker niet boven ooghoogte komen) kan
eveneens tot problemen leiden.

Wellicht nog belangrijker is de verstelbaarheid van de diepte
waardoor altijd een optimale kijkafstand mogelijk is. Hierdoor
wordt de informatie beter opgenomen en geeft de minste
belasting voor de ogen.
*Sommerich et al,1998

Q-riser 110 Circular Gerecycled materiaal: de Q-Riser 110 is gemaakt van gerecycled
materiaal bestaande uit plastic flessen.
Cable management: kabelbegeleider voor monitorsnoer.
100% circulair: van cradle to cradle

Afmetingen: 380 mm x 80 mm x 250 mm (B x H x D)
Gewicht: 380 g
Productnummer: BNEQR110CLGY (Licht grijs)
Productnummer: BNEQR110CGRN (Groen)

 

Q-riser 50 Circular 100% circulair: van cradle to cradle.
Design: Dutch design & Made in Holland. Een kwalitatief hoogwaardige
uitstraling.
Kabelmanagement: uw monitorsnoer is netjes weggewerkt.

Afmetingen: 300 mm x 50 mm x 250 mm (B x H x D)
Gewicht: 220 g
Productnummer: BNEQR50CLGY (Licht grijs)
Productnummer: BNEQR50CGRN (Groen)
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Q-riser 90 Circular 100% circulair: van cradle to cradle
Gerecycled materiaal: de Q-Riser 90 is gemaakt van gerecycled
materiaal bestaande uit plastic flessen.
Cable management: kabelbegeleider voor monitorsnoer.

Afmetingen: 300 mm x 90 mm x 250 mm (B x H x D)
Gewicht: 310 g
Productnummer: BNEQR90CGRN (Groen)
Productnummer: BNEQR90CLGY (Licht grijs)

 

Q-riser 50 Design: Dutch design & Made in Holland. Een kwalitatief hoogwaardige
uitstraling.
Ergonomisch: met deze standaard creëert u eenvoudig de juiste
werkhoogte.
Kabelmanagement: uw monitorsnoer is netjes weggewerkt.
Vaste hoogte: 5,5 cm. Uitermate geschikt voor flatscreens met een eigen
geïntegreerde voet.
Materiaal: helder acrylaat, Dit 8 mm acrylaat zorgt voor een goede
stabiele basis.
Draagkracht: maximaal 16 kg.

Afmetingen: 370 mm x 50 mm x 280 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.09 kg
Productnummer: BNEQR50

Q-riser 90 Vaste hoogte: 9 cm.
Geschikt: voor flatscreen monitoren.
Cable management: kabelbegeleider voor monitorsnoer.
Materiaal: helder acrylaat.

Afmetingen: 380 mm x 100 mm x 200 mm (B x H x D)
Gewicht: 910 g
Productnummer: BNEQR90

Q-riser 100 Vaste hoogte: 10 cm.
Geschikt: voor zowel flatscreen monitoren als CRT-monitoren.
Handig: deze ergonomische monitorstandaard biedt opbergruimte voor
full-size toetsenbord.
Cable management: kabelbegeleider voor monitorsnoer.
Materiaal: helder acrylaat.

Afmetingen: 310 mm x 110 mm x 280 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.1 kg
Productnummer: BNEQR100
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Q-riser 110 Praktisch: instelbaar in twee hoogtes (7,5 cm en 10,5 cm). Daarnaast is
het oppervlakte groter, zodat het geschikt is voor de huidige breedbeeld
schermen.
Ergonomisch: met deze standaard creëert u eenvoudig de juiste
werkhoogte.
Kabelmanagement: uw monitorsnoer is netjes weggewerkt.
Design: Dutch design & made in Holland. Een kwalitatief hoogwaardige
uitstraling.
Materiaal: helder acrylaat. Dit 8 mm acrylaat zorgt voor een goede
stabiele basis.
Draagkracht: max. 8,5 kg.

Afmetingen: 370 mm x 80 mm x 280 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.16 kg
Productnummer: BNEQR110

Q-riser 130 Hoogte instelbaar: in 5 standen voor een optimale kijkhoek (6-8-10-12-14
cm).
Handig: deze ergonomische monitorstandaard biedt opbergruimte onder
beeldscherm.
Cable management: Kabelbegeleider voor monitorsnoer.
Voldoet: aan Europese richtlijn voor gezond beeldschermwerk.
Geschikt: voor flatscreen monitoren.
Materiaal: helder acrylaat.

Afmetingen: 310 mm x 60 mm x 270 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.05 kg
Productnummer: BNEQR130

Q-riser 140 Hoogte instelbaar: in 5 standen voor een optimale kijkhoek (6-8-10-12-14
cm).
Handig: opbergruimte onder beeldscherm.
Cable management: Kabelbegeleider voor monitorsnoer.
Voldoet aan Europese richtlijn voor gezond beeldschermwerk.
Geschikt: voor zowel flatscreen- als CRT-monitoren.
Materiaal: helder acrylaat.

Afmetingen: 370 mm x 60 mm x 300 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.7 kg
Productnummer: BNEQR140

Q-deskmanager 150 5 hoogten: 9-10-12-14-16 cm.
Uitschuifbare documenthouder: plaats documenten tussen scherm en
toetsenbord.
Handig: opbergruimte onder beeldscherm.
Cable management: kabelbegeleider voor monitorsnoer.
Extra: houder voor PDA, telefoon, i-pod of calculator.
Geschikt: voor flatscreens.

Afmetingen: 310 mm x 90 mm x 330 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.75 kg
Productnummer: BNEQDM150
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Monitorarmen

Een optimale monitorpositie werkt stukken comfortabeler en
verhoogt de produktiviteit met 10% in vergelijking met een
verkeerde positie.* Te lage plaatsing van de monitor kan
leiden tot een hogere nekspanning. Te hoog plaatsen
(bovenkant moet zeker niet boven ooghoogte komen) kan
eveneens tot problemen leiden.

Wellicht nog belangrijker is de verstelbaarheid van de diepte
waardoor altijd een optimale kijkafstand mogelijk is. Hierdoor
wordt de informatie beter opgenomen en geeft de minste
belasting voor de ogen.

*Sommerich et al,1998

Filex Galaxy Modular Single Short Kijkhoek: de ideale oplossing voor een compacte, maar efficiënte
werkplek.
Bevestigen: aan de meeste bureaubladen! Standaard wordt de bladklem
en bladdoorvoer meegeleverd.
VESA kop: met quick release zorgt dat het beeldscherm flexibel kan
kantelen, roteren en draaien.

Gewicht: 2.9 kg
Productnummer: BNEFG809431 (Meer versies)

 

Filex Galaxy Modular Single Varianten: vele verschillende configuraties mogelijk.
Draaien: de Filex Galaxy Modular Single Monitorarm kan 180 graden
draaien op elk van de gewrichten.
Kabelmanagement: slim kabelbeheer is ingebouwd.
Modulair: uw gewenste configuratie is in te stellen.
Kantelbaar: monitor kan volledig horizontaal kantelen en draaien van
portret naar landschap.
Duurzaam: gemaakt van duurzame materialen, voor 98% recyclebaar.

Gewicht: 4.02 kg
Productnummer: BNEFG809411 (Meer versies)
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Filex Galaxy Modular Dual Modulair: uw gewenste configuratie is in te stellen.
Draaien: de Filex Galaxy Modular Dual kan 180 graden draaien op elk van
de gewrichten.
Kabelmanagement: slim kabelbeheer is ingebouwd.
Uniek: het slide systeem vergoot de instelmogelijkheden.
Kantelbaar: monitor kan volledig horizontaal kantelen en draaien van
portret naar landschap
Duurzaam: gemaakt van duurzame materialen, voor 98% recyclebaar.

Gewicht: 6.46 kg
Productnummer: BNEFG809421 (Meer versies)

 

Filex Galaxy Modular Flex Dual Kijkhoek: deze setup is uitgerust met 2 monitorarmen met één statisch
recht deel en één dynamische gasveer voor de optimale hoogte en diepte.
VESA kop: zorgt ervoor dat de beeldschermen traploos kunnen kantelen,
roteren en draaien voor een optimale kijkhoek.
Design: kabelmanagement is inbegrepen in de Filex Galaxy serie. Dit zorgt
voor een opgeruimde en professionele uitstraling.

Gewicht: 6.3 kg
Productnummer: BNEFG809416 (Meer versies)

 

Filex Galaxy Flex Dual Crossbar Handig: door het handvat de beeldschermen snel en gemakkelijk op juiste
positie in te stellen.
Gasveerarm: met een draagvermogen van 2 tot 12 kilo is deze
monitorarm geschikt voor de meest moderne schermen.
Duurzaam: gemaakt van duurzame materialen, voor 100% recyclebaar.
Draaien: de Filex Galaxy Flex Dual Crossbar kan 180 graden draaien op elk
van de gewrichten.
Extra breed: geschikt voor schermen tot en met 27 inch.
Kabelmanagement: kabelbeheer is ingebouwd.

Gewicht: 6.06 kg
Productnummer: BNEFG809427-S

 

Space-arm Dual Beam Ergonomisch: hoogtebereik 33-62 cm (bovenkant 19 inch beeldscherm),
diepte-bereik 25-58 cm.
Gasveer-techniek: snel en eenvoudig verstelbaar voor iedere gebruiker.
Ideaal voor flexwerkplekken.
Dual-screen: meerdere applicaties verdelen over twee beeldschermen.
Universeel: VESA 75/100, klembereik tot 100 mm, grommet (doorboor) tot
60 mm.
Slim: door de beam zijn de monitoren altijd op dezelfde hoogte.
Materiaal: herbruikbaar en duurzaam productontwerp.

Afmetingen: 820 mm x 250 mm x 170 mm (B x H x D)
Gewicht: 6.48 kg
Productnummer: BNESPBDC
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Space-arm Single Ergonomisch: hoogtebereik 33-62 cm (bovenkant 19 inch beeldscherm),
diepte-bereik 25-58 cm.
Gasveer-techniek: snel en eenvoudig verstelbaar voor iedere gebruiker.
Ideaal voor flexwerkplekken.
Modulair: uit te breiden van enkel naar dubbel of triple scherm.
Universeel: VESA 75/100, klembereik tot 100 mm, grommet (doorboor) tot
60 mm.
Draagkracht: 1-4 kg, 2,25-7,5 kg, 7-14 kg (op aanvraag sterkere gasveer).
Praktisch: 1-8 monitoren op 1 enkele hub (of voet).

Afmetingen: 520 mm x 460 mm x 70 mm (B x H x D)
Gewicht: 3.3 kg
Productnummer: BNESP (Meer versies)

 

Smart Office Dual Multifunctioneel: geschikt voor bijna alle monitoren (2 t/m 9 kg).
Montage: een Clamp en een Bolt Through montage oplossing.
Layout: Kabelmanagement weggewerkt in de arm
Handig: in het voetstuk zitten een USBaansluiting en de audio-
aansluitingen.
Flexibel: scherm kan plat, verticaal en horizontaal gebruikt worden.
Ergonomisch: werken op twee schermen.

Afmetingen: 1.09 m x 480 mm x 140 mm (B x H x D)
Gewicht: 5.5 kg
Productnummer: BNESO12

 

Space-arm Dual Praktisch: er zijn talrijke bevestigingsopties beschikbaar, waardoor Space-
Arm Dual op elk verticaal of horizontaal oppervlak kan worden gemonteerd,
waaronder de meeste paneelsystemen voor kantoormeubilair.
Uitbreidbaar: 1-8 monitoren op 1 enkele Hub.
Modulair: uit te breiden met bijvoorbeeld een laptopplatform naast uw
monitor.
Universeel: VESA 75/100, klembereik tot 100 mm, grommet (doorboor) tot
60 mm.
Draagkracht: 1-4 kg, 2,25-7,5 kg, 7-14 kg (op aanvraag sterkere gasveer).
Gasveer-techniek: snel en eenvoudig verstelbaar voor iedere gebruiker.
Ideaal voor flexwerkplekken

Afmetingen: 500 mm x 500 mm x 70 mm (B x H x D)
Gewicht: 6.87 kg
Productnummer: BNESPD

Smart Office Single Ergonomisch: de juiste kijkpositie voor een goede werkhouding.
Montage: een Clamp en een Bolt Through montage oplossing.
Layout: kabelmanagement weggewerkt in de arm.
Handig: in het voetstuk zitten USB- en audio-aansluitingen.
Flexibel: scherm kan plat, verticaal en horizontaal gebruikt worden.
Multifunctioneel: geschikt voor bijna alle monitoren (2 t/m 9 kg).

Afmetingen: 550 mm x 520 mm x 120 mm (B x H x D)
Gewicht: 3 kg
Productnummer: BNESO11
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Zit-Sta Bureaus

Het afwisselen van zitten en staan tijdens het werk zorgt voor
meer variatie in werkhoudingen gedurende de dag. Dit leidt
tot minder ongemak in rug, nek en schouders in vergelijking
met het uitsluitend verrichten van zittend werk aan een
reguliere tafel (Choi, 2010; Konijn et al., 2008; Hedge en Ray,
2004; Karlqvist, 1998).

Het effect van het afwisselen van staan en zitten heeft als
gevolg dat de concentratie langer op een hoog peil kan blijven
(Ebara, et al., 2008). Ook de daadwerkelijke werkprestatie
tijdens beeldschermwerk verbetert door een zit-sta tafel
(Garrett et al., 2016; Choi, 2010; Hedge en Ray, 2004).

WORK & MOVE Desk Eenvoudig wisselen: uw gewenste zit en sta hoogte (tussen 650mm -
1260mm) stelt u slechts één keer in.
Uitvoering: in twee uitvoeringen beschikbaar.
Verstellen: de tafel is gemakkelijk in hoogte te verstellen.

Afmetingen: 1.6 m x 1.26 m x 800 mm (B x H x D)
Gewicht: 44.7 kg
Productnummer: BNEWMDBTW160 (Meer versies)

WORK & MOVE Desk Home Simpele bediening: dit zit-sta bureau is uitgerust met een
bedieningshendel waarmee je het bureau in no-time op de gewenste
hoogte instelt.
De WORK & MOVE software: vertelt je na het instellen van je
persoonlijke zit en sta momenten wanneer het tijd is om te gaan zitten en
staan.
Het compacte formaat: zorgt dat het prima in je thuiskantoor past of als
thuis- werkplek kan dienen.

Afmetingen: 1.2 m x 1.13 m x 700 mm (B x H x D)
Gewicht: 32 kg
Productnummer: BNEWMDHWTW120 (Blad: Wit 120 x 70 cm)
Productnummer: BNEWMDHFW (Frame: Wit)
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InnoDesk Eenvoudig: geen gereedschap nodig om het bureau in elkaar te zetten.
Het gepatenteerde Twist & Lock systeem.
Automatisch: het bureau is in hoogte verstelbaar met bijgeleverde WORK
& MOVE software. 
Design: het bureau heeft een moderne en strakke uitstraling. 
Opzettijd: < 5 minuten.
Makkelijk: met 1 druk op de knop verandert de hoogte van het bureau.
Hoogte: 65-134 cm

Afmetingen: 1.6 m x 650 mm x 800 mm (B x H x D)
Gewicht: 55.3 kg
Productnummer: BNEIQSSDG155 (Meer versies)

 

Honeycomb Dlite Mobiel: makkelijk verplaatsbaar dankzij lichtgewicht.
Eenvoudig: de tafel is eenvoudig in hoogte te verstellen (78 - 116 cm).
Multi-functioneel: geschikt voor meerdere doeleinden.
Vorm: dankzij honingraatvorm bijzonder en modulair in gebruik.
Afwisseling: zorgt voor een goede afwisseling tussen zittend en staand
werken.
Preventief: voorkomt klachten door eenvoudig van positie te veranderen.

Afmetingen: 870 mm x 1.16 m x 750 mm (B x H x D)
Gewicht: 18.5 kg
Productnummer: BNEHCDTB (Honeycomb Dlite Table Base)
Productnummer: BNEHCDTWH (Honeycomb Dlite Tabletop White)

Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 Techniek: door de gasveertechniek is het mogelijk op iedere hoogte de
tafel in te stellen.
Eenvoudig: het toetsenbord platform is eenvoudig los te koppelen.
Materiaal: het bureau en toetsenbord platform zijn degelijk en voorzien
van een krasbestendige laag.
Design: slank ontwerp, 12 cm hoog op zijn laagste punt.
Veilig: met een hendel kunt u de hoogte makkelijk en veilig met één hand
instellen.
Compatibel: het platform is compatibel met de Smart Office Arm van
BakkerElkhuizen.

Afmetingen: 880 mm x 120 mm x 420 mm (B x H x D)
Gewicht: 15 kg
Productnummer: BNEASSDR2W (Wit)
Productnummer: BNEASSDR2B (Zwart)

WORK & MOVE Desk Connector Connection: Linak® powered sit-stand desks (Control Box CMD 4 met S.W.
P/N number 77432 and hoger | Control Box CMD 5 | Control BOx 6).
Connectiviteit: USB-kabel.
Lengte: 150 cm.

Gewicht: 60 g
Productnummer: BNEWMDC
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LockerCase Duurzaam materiaal: aluminium.
Ideaal: voor flexwerkers uiterst geschikt.
Ruimte: creëert ruimte en orde op uw bureau.
Handig: past in iedere locker.
Mobiel: ultra licht materiaal toegepast.
Beschermd: inhoud blijft droog en stofvrij.

Afmetingen: 240 mm x 100 mm x 410 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.4 kg
Productnummer: BNELCASEBS (Zwart-zilver uitvoering)
Productnummer: BNELCASEB (Zwarte uitvoering)

 



Productcatalogus 2023

WORK & MOVE™ Software | Thuiswerksets | Ergonomische muis | Ergonomisch toetsenbord | Laptopstandaards | Tablet houders | Documenthouders | Monitorstandaards

Monitorarmen | Zit-Sta Bureaus | Spatschermen / Kuchschermen | Voetensteunen | CPU houders | Verlichting | Concentratie | Trolleys en tassen | Polssteunen en muismatten

Pagina: 36

Work Smart - Feel Good

Spatschermen / Kuchschermen

Spatschermen / kuchschermen om te plaatsen voor extra
bescherming tegen het coronavirus. We hebben drie
verschillende wanden ontwikkeld om ook de 1,5 meter-
samenleving op kantoor te kunnen waarborgen door het
plaatsen van deze spatschermen. De spatschermen in ons
assortiment zijn zeer sterk, duurzaam en 100% recyclebaar.

Waarom spatschermen / kuchschermen?
COVID19 heeft een blijvende invloed op onze
kantooromgeving. De norm van “1,5 meter kantoor" vereist
hygiëne, discipline, voldoende afstand en veiligheid.
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Voetensteunen

Als de voeten in een normale zitpositie niet op de grond
rusten kunnen voetensteunen toch zorgen voor een gezonde
werkhouding.

Het verstelbereik, de hellingshoek en een slipvrij steunvlak
zijn hierbij belangrijke aspecten.

Verder wordt een voetensteun soms gebruikt als opstaphulp
wanneer op een hoge bureaustoel gewerkt wordt,
bijvoorbeeld bij een baliewerkplek.

Basic 950 Ergonomisch: insteltraject van 30 tot 195 mm en instelbare hellingshoek
steunvlak.
Comfortabel: grote schuifweerstand.
Bediening: traploos handmatig verstelbaar.
Anti-slip: comfortabele anti-slip laag.

Afmetingen: 420 mm x 50 mm x 320 mm (B x H x D)
Gewicht: 4.4 kg
Productnummer: BNEFRB950

Basic 952 Ergonomisch: groot insteltraject (60-270 mm) en instelbare hellingshoek
steunvlak.
Comfortabel: luxe uitvoering met anti-slip voetplaat (420 x 315 mm).
Bediening: traploos verstelbaar met voet.

Afmetingen: 420 mm x 80 mm x 320 mm (B x H x D)
Gewicht: 5.9 kg
Productnummer: BNEFRB952
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Pro 952 Footrest Gebruiksvriendelijk: instelbaar in hoogte met één voet.
Handig: antislip ondergrond.
Design: robuust en compact.
Hoogte: hoogte instelbaar van 8-30 cm.
Hoek: instelbaar tot 90 graden.

Afmetingen: 440 mm x 80 mm x 320 mm (B x H x D)
Gewicht: 5.5 kg
Productnummer: BNEFRP952

Pro 959 Footrest Ergonomisch: groot insteltraject (60-370 mm) en instelbare hellingshoek
steunvlak.
Comfortabel: groot voetenplateau (490 x 400 mm) .
Bediening: traploos, gemakkelijk met de voet verstelbaar via de gele
knop.

Afmetingen: 490 mm x 90 mm x 400 mm (B x H x D)
Gewicht: 7.4 kg
Productnummer: BNEFRP959

Footform Dual 'Dual'-versie: hoogteverstelling van 4-17 en 17-30 cm (BNEFFD).
Ergonomisch: stabiel, veilig en voorzien van anti-slip laag.
Handig: met rode knop is de hoogte eenvoudig in te stellen.

Afmetingen: 450 mm x 430 mm x 390 mm (B x H x D)
Gewicht: 6.5 kg
Productnummer: BNEFFD

 

Footform Standard Low 'Standard Low'-versie: hoogteverstelling van 4-17 cm (BNEFFSL).
Ergonomisch: stabiel, veilig en voorzien van een anti-slip laag.
Handig: met de rode knop is de hoogte eenvoudig in te stellen.

Afmetingen: 450 mm x 430 mm x 390 mm (B x H x D)
Gewicht: 6.5 kg
Productnummer: BNEFFSL
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CPU houders

De PC (desktopcomputer) op het bureau (onder de monitor)
neemt veel plaats in beslag. Vaak plaatst men de PC dan
onder het bureau op de grond. Hier is het risico dat er meer
stof in komt en in de weg staat wanneer onder het bureau
schoongemaakt moet worden.

Een CPU-houder maakt het mogelijk om de PC onder het
bureau op te hangen. Dit bespaart ruimte en de werkplek is
eenvoudiger schoon te maken.

CPU Houder Fix Bescherming: houdt CPU van vloer ter voorkoming van beschadiging door
stofzuigers en schoenen.
Schoon: voorkomt stofvorming en gemak voor schoonmaak.
Ruimtebesparing: bespaart bureauruimte.
Handig: verticale en horizontale plaatsing mogelijk.
Versie 'Slide Rotate': via rail kan CPU soepel naar voren en achteren
bewegen. CPU is snel en eenvoudig aan de rail te bevestigen en 360° te
roteren.
Instelbereik: max. omtrek van 150 cm.

Afmetingen: 350 mm x 90 mm x 150 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.6 kg
Productnummer: BNECPUFIXR (Slide Rotate)
Productnummer: BNECPUFIX (Basic)

Universal QC Ruimtebesparing: bespaart bureauruimte.
Bescherming: houdt CPU van vloer ter voorkoming van beschadiging door
stofzuigers en schoenen.
Schoon: voorkomt stofvorming en gemak voor schoonmaak.
Eenvoudig: heel eenvoudig instelbaar met het snelsluitsysteem Ratchet
''Control'' en geeft een zekere sluiting.
One size fits all: geschikt voor thin-clients als desktop CPU's.
Instelbereik: 40-125(breedte) x 225-435 (hoogte) mm.

Afmetingen: 220 mm x 110 mm x 190 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.73 kg
Productnummer: BNECPUQC
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Verlichting

Ieder mens heeft een dagritme dat grotendeels wordt bepaald
door het natuurlijke daglicht. Bij conventionele
kunstverlichting ontbreekt deze regelmatige stimulatie door
licht en kan de hormoonafscheiding van ons lichaam in de war
raken.

De EnergyByLight is geen kunstlicht, maar biodynamisch licht.
Biodynamisch licht reproduceert de kleurtemperatuur en de
helderheid van natuurlijk daglicht in de loop van de dag en
regelt het zogenaamde circadiaans ritme. Dit zorgt voor een
evenwichtig dag-nachtritme voor de mensen. Zelfs de
seizoensafhankelijke winterdepressie (SAD ) wordt
tegengegaan met biodynamisch licht, omdat het ons het licht
geeft dat we in de donkere wintermaanden missen.

EnergyByLight Perfecte lichtverdeling: combineert direct werklicht en indirecte
verlichting voor de omgeving.
Meer energie en welzijn: bootst daglicht na, lichaam maakt op het juiste
moment de juiste hormonen aan.
EnergyByLight-app: stel eenvoudig het circadiane dag-nachtritme van
uw regio in. (Licht kan ook via app worden bediend)

Afmetingen: 100 mm x 390 mm x 100 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.5 kg
Productnummer: BNEEBL
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Concentratie

We kunnen geluidshinder op verschillende manieren ervaren.
Alleen al een (te) hoog geluidsvolume kan erg vervelend zijn.
Zeker als het geluid langere tijd aanhoudt. Ook kan uw
concentratievermogen worden verstoord wanneer gesprekken
in de omgeving verstaanbaar zijn.

Tilde Air Actieve ruisonderdrukking: die instelbaar is van 0 tot -30dB.
Gewicht: de Tilde Air weegt slechts 40 gram!
Verbinden: eenvoudig 2 devices tegelijkertijd verbinden via Bluetooth 4.2.
Volume: naast het feit dat u omgevingsgeluiden kunt filteren zorgt de
Tilde Air er ook voor dat uw eigen volume aanzienlijk daalt.
Geluid: muziek luisteren en telefoneren met de Tilde Air in High Defintion.
Opladen: de Tilde Air is uitgerust met Quick Charge-technologie. Volledig
opladen duurt slechts twee uur. En in slechts 30 minuten is deze voor 50%
opgeladen.

Afmetingen: 140 mm x 180 mm x 20 mm (B x H x D)
Gewicht: 40 g
Productnummer: BNETNCHBT
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Trolleys en tassen

Ergonomen adviseren om geen lasten zwaarder dan 4 tot 6,4
kg te dragen met een hand, uiteraard afhankelijk van de
afstand, frequentie en geslacht*.

Het gewicht van een tas met laptop en verdere inhoud ligt
gewoonlijk tussen de 4 en 7 kilo. Als er vaak en veel gelopen
moet worden is een trolley of rugzak een goede oplossing.

*Mital, et all, 1993

Laptoptrolley TCG717 Veelzijdig: geschikt om zowel uw persoonlijke als zakelijke spullen mee te
nemen.
Praktisch: verschillende compartimenten om uw spullen goed en
gescheiden op te kunnen bergen. 
Grootte: laptops tot 17,3" passen in de tas. 
Materialen: zachte, stevige materialen en een degelijke telescooparm.
Ergonomisch: telescooparm zorgt ervoor dat u de laptop en toebehoren
gemakkelijk kunt transporteren. 

Afmetingen: 460 mm x 380 mm x 210 mm (B x H x D)
Gewicht: 3.3 kg
Productnummer: BNETCG717

CityLite Security Backpack 15,6&#034; Beveiliging: al uw waardevolle spullen beschermt tegen diefstal.
Technologie: vakjes gevuld met anti-RFID materiaal waardoor uw
creditcard niet gescand kan worden.
Gesloten: geen toegang aan de voorzijde om bij uw spullen te komen.
Ritsen kunnen op slot en verstopte vakjes om waardevolle spullen in op te
bergen.
Veilig: reflecterende strepen en een paniek fluitje.
Bescherming: een apart vak waar uw laptop goed beschemd wordt tegen
stoten en krassen.
Comfortabel: gevulde schouderbanden om uw rugzak prettig te kunnen
dragen op uw schouders.

Afmetingen: 340 mm x 460 mm x 210 mm (B x H x D)
Gewicht: 1.1 kg
Productnummer: BNETSB938GL
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CityLite Compact Backpack 15,6&#034; Beschermend: goede bescherming voor uw laptop (tot 15,6") en tablet.
Handig: afneembare schouderbanden zodat de rugzak een laptoptas
wordt.
Comfortabel: de schouderbanden zijn gevoerd waardoor de rugzak prettig
draagt op de rug.
Kwaliteit: afwerking en materiaalkeuze is van hoge kwaliteit.
Extra: verstopte flessenhouder en tabletvak aan voorzijde.

Afmetingen: 320 mm x 440 mm x 110 mm (B x H x D)
Gewicht: 880 g
Productnummer: BNETSB937GL

CityLite Slipcase 15,6&#034; Compact: een slanke en lichtgewicht laptop schoudertas.
Ruimte: een groot hoofdvak voor uw laptop en documenten.
Extra: een groot vak aan de voorzijde voor uw accessoires, pennen en
telefoon.
Comfortabel: zachte handvatten en gevulde schouderbanden

Afmetingen: 430 mm x 310 mm x 60 mm (B x H x D)
Gewicht: 480 g
Productnummer: BNETSS960GL

CityLite Topload Case 15,6&#034; Praktisch: de laptoptas kan over het handvat van een trolley geschoven
worden.
Compact: de tas is compact maar toch compleet en is lichtgewicht.
Extra: een extra vak om uw documenten te kunnen opbergen.
Comfortabel: zachte handvatten en gevulde schouderbanden.
Geschikt: het laptopvak is geschikt voor laptops van 12" tot en met 15,6".

Afmetingen: 390 mm x 270 mm x 30 mm (B x H x D)
Gewicht: 780 g
Productnummer: BNETBT919GL

Newport Tote/Backpack 15&#034; Stijlvol: een mooie zwarte tas met oranje accenten aan de binnenzijde.
Bescherming: de laptop zit goed beschermd in de tas.
Slim: schouderbanden kunnen weggestopt worden zodat ze niet in de weg
zitten als u het als een handtas gebruikt.
Materiaal: waterdichte nylon buitenzijde met kunstleren accenten.
Eersteklas: de ritsen en sluitingen zijn van hoogwaardige kwaliteit.

Afmetingen: 370 mm x 120 mm x 380 mm (B x H x D)
Gewicht: 600 g
Productnummer: BNETSB948GL
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Newport Backpack 15&#034; Bescherming: het beschermt uw laptop (tot 15") in een apart laptopvak.
Praktisch: drie vakken aan de voorzijde voor uw sleutels, portemonnee en
telefoon. Zo heeft u alles makkelijk bij de hand.
Aanpasbaar: de schouderbanden zijn op de juiste hoogte te maken zodat
de rugza comfortabel op uw rug zit.
Kwalitatief: een waterafstotende nylonstof met accenten van kunstleer.
Sterk: de ritsen en sluitingen zijn van een hoogwaardig metaal.

Afmetingen: 280 mm x 150 mm x 410 mm (B x H x D)
Gewicht: 640 g
Productnummer: BNETSB94501GL



Productcatalogus 2023

WORK & MOVE™ Software | Thuiswerksets | Ergonomische muis | Ergonomisch toetsenbord | Laptopstandaards | Tablet houders | Documenthouders | Monitorstandaards

Monitorarmen | Zit-Sta Bureaus | Spatschermen / Kuchschermen | Voetensteunen | CPU houders | Verlichting | Concentratie | Trolleys en tassen | Polssteunen en muismatten

Pagina: 45

Work Smart - Feel Good

Polssteunen en muismatten

De tafel is vaak koud en veroorzaakt een slechtere
doorbloeding van de hand en pols. Een isolerende muismat
voorkomt een koude muishand en draagt daarmee bij aan
extra comfort.

Een polssteun helpt bij het in een rechte positie houden van
de pols tijdens het typen en kan gebruikt worden om
tussendoor even uit te rusten. Een te zachte polssteun kan
leiden tot fixatie van de pols, waardoor juiste extra
spierbelasting ontstaat. Het is belangrijk om de polsen op de
juiste hoogte te brengen, hiermee blijft de polshouding
neutraal.

The Egg Ergo Mouse Pad Unieke vorm: de ei-vorm volgt het natuurlijke muispatroon.
Hygiënisch: anti-bacterieel materiaal.
Comfortabel: voelt warm aan voor de handen, voorkomt klachten.
Productief: zorgt ervoor dat de muis soepel en snel over de ondergrond
glijdt.
Stabiel: blijft goed liggen door rubberen ondergrond.
Duurzaam: recycled materiaal.

Afmetingen: 230 mm x 300 mm x 0 mm (B x H x D)
Gewicht: 60 g
Productnummer: BNEEMP

 

Trapezium Wrist Rest Compact Unieke vorm: trapezium vorm volgt de natuurlijke positionering van pols
en arm.
Juiste dikte: pols op de hoogte van hedendaagse toetsenborden.
Hygiënisch: anti-bacterieel materiaal.
Productief: zacht en stevige gel houd de pols in lijn met hand en arm.
Duurzaam: recycled materiaal.
Compact: 33 cm breedte is ideaal voor compacte toetsenborden (versie
'Standard' is 49 cm breed).

Afmetingen: 330 mm x 10 mm x 80 mm (B x H x D)
Gewicht: 280 g
Productnummer: BNETWRC
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Trapezium Wrist Rest Standard Unieke vorm: trapezium vorm volgt de natuurlijke positionering van pols
en arm.
Juiste dikte: pols op de hoogte van hedendaagse toetsenborden.
Hygiënisch: anti-bacterieel materiaal.
Productief: zacht en stevige gel houd de pols in lijn met hand en arm.
Duurzaam: recycled materiaal.
Standard: 49 cm breedte is ideaal voor full-size toetsenborden (versie
'Compact' is 33 cm breed)

Afmetingen: 490 mm x 20 mm x 80 mm (B x H x D)
Gewicht: 490 g
Productnummer: BNETWRS

 

Goldtouch Wrist Rest Handig: t.b.v. Goldtouch toetsenbord.
Ergonomie: geeft de pols een neutrale stand.
Let op: fixeer de pols niet op de polssteun.

Afmetingen: 170 mm x 20 mm x 70 mm (B x H x D)
Gewicht: 350 g
Productnummer: BNEGTWR

Under Arm Support Ergonomisch: ondersteunt de armen en helpt daarmee bij het verlagen
van de spierspanning in nek en schouders.
Symmetrisch: extra brede armsteun zodat de armen ondersteund blijven
tijdens zowel typen als ook muizen.
Eenvoudige bevestiging: beugel aan het bureaublad (boren niet nodig)
en twee stelschroeven zodat de steun aangepast kan worden aan de dikte
van het bureaublad (tussen 10 en 35 mm).

Afmetingen: 560 mm x 30 mm x 220 mm (B x H x D)
Gewicht: 2.34 kg
Productnummer: BNEUASS
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Contact
Witteveen Projectinrichting BV
Postbus 86
1190 AB Ouderkerk a/d Amstel

tel. (020) 496 50 30
fax. (020) 496 30 52

email. info@witteveen.nl
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