
Laptop / Notebook houders 
 
DockIT 
 
Ruimtebesparend en ideaal tegen diefstal. 
 

   

 
 

   
Uittrekbare en opslag voor de notebook en dockingstation. 
In verschillende kleuren leverbaar. 
 
 

  



FastDock 
 
Verticale laptop en dockingstation houder. Ophangmogelijkheid voor de 
laptoptas achterop. 

 
In verschillende kleuren leverbaar. 

  



Horizontal Laptop Holder 
 
Ruimtebesparende laptop houder en makkelijk te monteren. 

   
Afmetingen Small: breedte 350 x 410mm 
Afmetingen Medium: breedte 400 x 410mm 
Afmetingen Large: breedte 480 x 410mm 
Afmetingen: Hoogte 80-140mm 
In verschillende kleuren leverbaar. 

 

 

Humanscale Tech Tray 
In/uitschuifbare laptop/dockingstation lade 

 
Afmetingen: breedte 355  x diepte 305 x hoogte 90mm 
Garantie: 10 jaar 
 
 

  



SlimDock 
 
Alles in een: laptop, docking, accessoires, laptoptas opbergen. 

   

 
 
Afmetingen Large: hoogte 450 x diepte 400mm 
Afmetingen Medium: hoogte 400 x diepte 400mm 
Afmetingen Small: hoogte 370 x diepte 400mm 
In verschillende kleuren leverbaar. 
Inzetbak met rubberen mat 

  



Verticale notebookhouder 
 
Notebookhouder die de laptop beschermt, ook op momenten dat hij buiten 
uw zicht is. Een unieke laptop lade met slot voor onder het werkblad. 
Geschikt voor vrijwel alle bestaande docking stations op de markt. 

 
 
Lengte:         505mm 
Breedte:       120mm 
Hoogte:        490mm 
Gewicht:       6,9kg 
Kleuren:        Zilvergrijs en Wit 

 

 
 

  



 

Prijslijst excl btw, incl transportkosten 

Article 
nr. 

Omschrijving Kleur Verkoop 

109804.12 DockIT notebook houder zwart (RAL9005) zwart € 315,00 

100592 DockIT notebook houder zilvergrijs (RAL9006) zilvergrijs € 315,00 

100594 FastDock zwart (RAL9005) zwart € 99,00 

100595 FastDock zilvergrijs (RAL9006) zilvergrijs € 99,00 

100593 
Horizontal laptop holder Extra Small zilvergrijs (RAL9006) 
breedte 350 x diepte 410mm 

zilvergrijs € 150,00 

108904.29 Humanscale Tech Tray standaard zilver € 86,00 

100596 
SlimDock Large zwart (RAL9005) Hoogte 450 x breedte 
400mm 

zwart € 231,00 

100597 SlimDock Large wit (RAL9010) Hoogte 450 x breedte 400mm wit € 231,00 

100598 
SlimDock Large zilvergrijs (RAL9006) Hoogte 450 x breedte 
400mm 

zilvergrijs € 231,00 

100599 SlimDock inzetbak met rubberen mat zwart € 36,00 

102042 Verticale Notebookhouder incl. slot zilvergrijs zilvergrijs € 234,00 

102043 Verticale Notebookhouder incl. slot wit wit € 234,00 
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Notebook, Laptop en Tablet lades 
 

Laptop tray 2014 
 
Deze laptop lade heeft meerdere functionaliteiten. De lade heeft slechts 
een hoogte van 35mm aan de voorzijde. De lade is geschikt voor het 
opbergen van de laptop met eventueel de docking station. Deze is uit te 
breiden met een vak voor persoonlijke spullen, USB ventilator en slot. 
 
De Laptop tray 2014 is vekrijgbaar in de volgende kleuren: Zwart / Wit / 

Zilvergrijs  

 

 

Lockable Laptop tray 
 
Een Laptop lade met geïntegreerd kwaliteitsslot die de kans op diefstal 
verkleint. De laptop lade wordt geïnstalleerd onder het tafelblad. De lade 
kan, in geval van grote projecten, naar voorkeursmaten worden 

geleverd.  
BELANGRIJK: Alleen geschikt voor uitgeschakelde laptops (ivm 
luchtstroom). 

Breedte:     490mm 
Diepte:       305mm 
Hoogte:      60mm 

Verkrijgbaar in de kleur: Zwart / Zilvergrijs 

  



Lockable Tablet tray 
 
Een praktische tablet lade met geïntegreerd kwaliteitsslot die de kans op 
diefstal verkleint. De laptop lade wordt geïnstalleerd onder het tafelblad. 
Voorzien van een inlegbare rubberen mat ter bescherming van de tablet. 
De tablet lade is in 2 verschillende maten verkrijgbaar (Small & Large) 

Tablet lade Small:  
Breedte:     301mm 
Diepte:       360mm 
Hoogte:      42mm 

Tablet lade Large: 
Breedte:     389mm 
Diepte:       245mm 
Hoogte:      42mm 

Verkrijgbaar in de kleuren: Zwart / Zilvergrijs 
 
 

  



Safety laptop lade 
 
De lade is voorzien van een geïntegreerde polsondersteuning 
en kabeluitsparingen aan de achterzijde. De Safety laptop lade is een 
robuuste, ruimtebesparende lade die goed dient tegen diefstal (met slot). 
Het is een praktisch en elegant alternatief waarmee vrije werkruimte op 
het bureau gecreëerd wordt. 

Binnenmaten: 
Breedte:     370mm 
Diepte:       350mm 
Hoogte:      45mm 
 
Buitenmaten: 
Breedte:     438mm 
Diepte:       464mm 
Hoogte:      60mm 

      

  

 

  



 

Prijslijst excl btw, incl transportkosten 

Article 
nr. 

Omschrijving Kleur Verkoop 

102047 Lockable Laptop Tray zwart (RAL9005) zwart € 141,00 

102046 Lockable Laptop Tray zilvergrijs (RAL9006) zilvergrijs € 141,00 

102045 
Lockable Tablet Tray Small zwart (RAL9005) incl. zwart 
rubbere mat 

zwart € 102,00 

102044 
Lockable Tablet Tray Small zilvergrijs (RAL9006) incl. zwart 
rubbere mat 

zilvergrijs € 102,00 

100590 
Lockable Tablet Tray Large zwart (RAL9005) incl. zwart 
rubbere mat 

zwart € 102,00 

100591 
Lockable Tablet Tray Large zilvergrijs (RAL9006) incl. zwart 
rubbere mat 

zilvergrijs € 102,00 

102050 Safety laptop lade zilvergrijs incl. slot zilvergrijs € 141,00 
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