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Introductie

BakkerElkhuizen is specialist in het ontwerpen van ergonomische oplossingen. Zoals het hoort bij ergonomie staat
de mens daarin centraal en voldoen onze produkten aan hoge eisen op het gebied van gebruiksgemak,
functionaliteit en design.

Onze R&D afdeling redeneert vanuit de 4 werkplekconcepten voor een vaste, mobiele, flex en thuis werkplek.

We bieden dan ook voor elke werkpleksituatie de juiste oplossing en het juiste produkt.

BakkerElkhuizen produkten:

- De mens centraal, optimale functionaliteit

en comfort

- Voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen

- Geven volledige invulling aan de (ARBO)

wetgeving

- Oplossingen voor alle typen werkplekken

- Hebben unieke, gepatenteerde
eigenschappen

- Zijn duurzaam en maken efficiënter werken

mogelijk

- Innovatief en Award Winning design

- Dragen aantoonbaar bij aan de gezondheid,

comfort en produktiviteit
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Laptophouders

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

BakkerElkhuizen UltraStand

Uniek: de UltraStand is de dunste, lichtste en meest mobiele ergonomische
laptopstandaard

Op maat: UltraStand is een ergonomische laptopstandaard die volledig op
maat ontworpen is voor het model laptop

Ergonomie: de UltraStand zet je scherm eenvoudig op de juiste hoogte

Eenvoudig: zorgt voor echte integratie van ergonomie met de laptop

Speciale applicatie: de UltraStand kun je makkelijk aanbrengen aan laptop
en indien nodig zonder lijmresten af te halen 

Docking Station: uitsparing maakt het mogelijk om de laptop in docking
station te plaatsen

Artikelnummer: BNEUS**

BakkerElkhuizen Ergo-Q 220

5 standen: de Ergo-Q220 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 17'' beeldschermgrootte

Afmetingen: 230 x 310 x 9 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEQ220

https://www.youtube.com/watch?v=sbgPOt6TIko&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ultrastand/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ultrastand/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ultrastand/
https://www.youtube.com/watch?v=QIDBkGrVas4&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-q-220/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-q-220/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-q-220/
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BakkerElkhuizen 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

Naar voren klapbare documenthouder: vergemakkelijkt het plaatsen van de
laptop

Geschikt: voor alle laptops tot 15,6'' beeldschermgrootte

Afmetingen: 230 x 310 x 7 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEQ260

BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 12 inch

4 standen: in hoogte verstelbaar (hoogte achterzijde 10-15 cm)

Geïntegreerde documenthouder (gepatenteerd): verhoogt 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: 185 x 244 x 6 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEQ26012

BakkerElkhuizen 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: 228 x 310 x 13 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEQ330

BakkerElkhuizen Ergo-T 340

Ideaal: voor kantoor, flexwerkplekken en de thuiswerkplek

Compleet: hoogte verstelbaar (achterzijde: 9-26 cm), documenthouder
(gepatenteerd), draaischijf, cable management en laptop ventilatie-ribben

Port Replicator Module PRM340: integreert ieder merk en type  port
replicator (docking station) aan de Ergo-T340

Uniek vergrendelmechanisme: beveiligen ergonomische laptopstandaard
en aangesloten accessoires met één computer kabelslot

Geschikt: voor alle laptops tot 17 inch (min. diepte laptop: 20 cm)

Winnaar: Ergonomics Excellence Award

Afmetingen: 325 x 310 x 85 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNET340

https://www.youtube.com/watch?v=9LLFHDj_9EE&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-q-260/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-q-260/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-q-260/
https://www.youtube.com/watch?v=MUdIpTyOWYw&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-q-260-12-inch/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-q-260-12-inch/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-q-260-12-inch/
https://www.youtube.com/watch?v=8XaxuUxGIE0&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-q-330/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-q-330/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-q-330/
https://www.youtube.com/watch?v=Z68EQb-_3JY&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-t-340/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-t-340/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-t-340/
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BakkerElkhuizen FlexTop 270

7 standen: hoogte verstelbaar (hoogte achterzijde: 9-22 cm)

'Altijd bij de hand': FlexTop 270 kan eenvoudig aan de laptop worden
bevestigd

Lichtgewicht: 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 x 275 x 6 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEFT270

BakkerElkhuizen 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 laptopworden
bevestigd

Lichtgewicht: 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: 268 x 210 x 6 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEFT27012

BakkerElkhuizen PRM340

Uitbreiding op: Ergo-T340

Universeel platform: voor alle bekende merken en typen port replicators
(mini docking stations), eenvoudig te bevestigen op Ergo-T 340

Optimaal gebruiksgemak: met slechts één klik van de laptop op de port
replicator transformeert u uw laptop in een ergonomische werkplek. Het
telkens opnieuw moeten uitsluiten van accessoires aan de laptop behoort
dan tot het verleden.

Afmetingen: 241 x 208 x 36 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEPRM340

BakkerElkhuizen Ergo-Top 320

Ideaal voor: kantoor, flexwerkplekken en de thuiswerkplek

Plaatst beeldscherm op uw juiste werkhoogte: 5 standen: 16-22 cm

Geïntegreerde documenthouder (gepatenteerd): verhoogt productiviteit

Beveiliging: laptop, Ergo-Top, toetsenbord, muis en andere accessoires met
slecht één computer kabelslot

Money saver: externe monitor is overbodig en bespaart werkbladruimte

Geschikt: voor alle laptops tot 17'' beeldschermgrootte

Afmetingen: 245 x 370 x 157 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNETOP320

https://www.youtube.com/watch?v=_U9yrJ5iBIs&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/flextop-270/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/flextop-270/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/flextop-270/
https://www.youtube.com/watch?v=MUdIpTyOWYw&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/flextop-270-12-inch/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/flextop-270-12-inch/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/flextop-270-12-inch/
https://www.youtube.com/watch?v=Z68EQb-_3JY&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/prm340/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/prm340/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/prm340/
https://www.youtube.com/watch?v=MUdIpTyOWYw&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-top-320/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-top-320/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/ergo-top-320/
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BakkerElkhuizen 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 x 280 x 120 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEQNOTE350

https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/q-note-350/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/q-note-350/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptophouders/q-note-350/
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Tablethouders

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.

De TabletRiser maakt het mogelijk om uw tablet traploos
in elke denkbare positie te plaatsen en biedt ruimte om je
favoriete compacte toetsenbord mee te nemen. Het
toetsenbord is vrij te plaatsen waardoor je productiever
en langer kan werken met een tablet.

BakkerElkhuizen TabletRiser

Gezond: ergonomisch en effectief werken met tablet en vrij te plaatsen
toetsenbord

Universeel: geschikt voor alle soorten tablets van 9.7 tot 10.5 inch (max.
afmetingen tablet: 320 x 195 mm)

Uniek: traploos instellen van juiste hoek en hoogte van de tablet

Handig: tablet is 360 graden draaibaar en makkelijk af te nemen

Mobiel: ideaal voor onderweg, thuis of op kantoor

Veilig: uw tablet is tevens goed opgeborgen in de case

Design: stijvol ontwerp  gemaakt van geanodiseerd aluminium

Afmetingen: 230 x 326 x 40 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNETR

BakkerElkhuizen Ergo-Q 220

5 standen: de Ergo-Q220 laptopstandaard is in hoogte verstelbaar (hoogte
achterzijde: 11-24 cm)

Verhoogt productiviteit: geïntegreerde document/tablethouder
(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 17'' beeldschermgrootte
Afmetingen: 230 x 310 x 9 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEQ220

https://www.youtube.com/watch?v=3YQuoIPbbnQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tablethouders/tabletriser/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tablethouders/tabletriser/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tablethouders/tabletriser/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tablethouders/ergo-q-220-mobiele-tablettstandaard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tablethouders/ergo-q-220-mobiele-tablettstandaard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tablethouders/ergo-q-220-mobiele-tablettstandaard/
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BakkerElkhuizen Ergo-Q 260

5 standen: in hoogte verstelbaar (hoogte achterzijde 9-21 cm)

Geïntegreerde document/tablethouder (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

Naar voren klapbare documenthouder: vergemakkelijkt het plaatsen van de
laptop

Geschikt: voor alle laptops tot 15,6'' beeldschermgrootte
Afmetingen: 230 x 310 x 7 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEQ260

BakkerElkhuizen 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: 268 x 210 x 6 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEFT27012

https://www.bakkerelkhuizen.nl/tablethouders/ergo-q-260-mobiele-tabletstandaard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tablethouders/ergo-q-260-mobiele-tabletstandaard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tablethouders/ergo-q-260-mobiele-tabletstandaard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tablethouders/flextop-270-mobiele-tabletstandaard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tablethouders/flextop-270-mobiele-tabletstandaard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tablethouders/flextop-270-mobiele-tabletstandaard/
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Toetsenborden

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

BakkerElkhuizen M-board 870 Bluetooth Keyboard

Draadloos: Bluetooth 3.0 technologie (werkt met iOs, Android en Windows)

Multi-pairing: snel schakelen tussen typen op laptop, tablet of smartphone
(max. 8 devices)

Ergonomisch: Goede toetsaanslag en feedback vanwege schaarmechanisme
i.p.v. membraan

Mobiel: slechts 2 cm 'dik' en licht gewicht

Compact: verkleint reikafstand naar de muis

Afmetingen: 286 x 132 x 19 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEM870BUS (Meer versies)

BakkerElkhuizen S-board 840 USB hub

Handig: 2 USB poorten en multimediatoetsen

Optimale lay-out: extra brede spatiebalk, makkelijk vindbare cursortoetsen

Mobiel: slechts 2 cm 'dik' en licht gewicht

Optioneel: bijpassend numeriek deel (artikelcode: BNES840DNUM)

Ergonomisch: lichte laptop-toetsaanslag: schaarmechanisme i.p.v. membraan

Aansluiting: USB

in alle lay-outs: US (US international) en vele anderen

Compatible: Win XP, Vista, Win7, Win8

Afmetingen: 305 x 165 x 20 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNES840DUS (Meer versies)

https://www.youtube.com/watch?v=XV-2UxBA9JQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/m-board-870-bluetooth-keyboard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/m-board-870-bluetooth-keyboard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/m-board-870-bluetooth-keyboard/
https://www.youtube.com/watch?v=SqK3wG1TJJw&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/s-board-840-design-/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/s-board-840-design-/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/s-board-840-design-/
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BakkerElkhuizen 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

in alle lay-outs: US (US international) en vele anderen

Compatible: Win XP, Vista, Win7, Win8

Afmetingen: 305 x 165 x 20 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNES840DNHUS

BakkerElkhuizen 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: 95 x 165 x 21.5 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNES840DNUM

BakkerElkhuizen C-board 810 

Ergonomisch: lichte kleur toetsen met donkere letters en lichte
laptop-toetsaanslag

Betere werkhouding: verkleint de reikafstand tot de muis

Handig: 3 sneltoetsen

Lay-out: US

Aansluiting: USB (plug&play)

Afmetingen: 320 x 163 x 25 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEC810US

BakkerElkhuizen C-board 830

Ergonomisch: C-Board 830 heeft een lichte kleur toetsen met donkere
letters en lichte laptop-toetsaanslag

Betere werkhouding: optimale lay-out van toetsen verkleint de reikafstand
tot de muis, 7 cm minder breed dan normaal computer toetsenbord

Numeriek: compact maar toch met numeriek, past in laptoptrolley

Handig: 5 hot key functie toetsen

Aansluiting: USB

Afmetingen: 397 x 163 x 25 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEC830US (Meer versies)

https://www.youtube.com/watch?v=XV-2UxBA9JQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/s-board-840-design-no-hub/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/s-board-840-design-no-hub/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/s-board-840-design-no-hub/
https://www.youtube.com/watch?v=lxXPNjyzvxM&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/s-board-840-design-numeriek/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/s-board-840-design-numeriek/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/s-board-840-design-numeriek/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/c-board-810-compact-keyboard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/c-board-810-compact-keyboard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/c-board-810-compact-keyboard/
https://www.youtube.com/watch?v=umjPj5wyqdc&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/c-board-830/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/c-board-830/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/c-board-830/
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BakkerElkhuizen Q-board 

Betere werkhouding: de Q-Board verkleint de reikafstand tot de muis

Conventioneel: 'diepe desktop' toetsaanslag

Numeriek deel: via de Fn lettertoetsen is een numeriek deel geïntegreerd in
dit compacte Q-Board.

Handig: 10 extra office toetsen

Ergonomisch: makkelijk vindbare pijltjestoetsen

aansluiting: USB

Afmetingen: 336 x 165 x 32 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEQB85

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: 388 x 178 x 25 mm (B x H x D)

Artikelnummer: 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: 343 x 152 x 22.9 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEGTTUS

Goldtouch Travel Go Bluetooth

Juiste houding: eenvoudig traploos instelbaar in elke gewenste hoek

Ergonomisch: korte reikafstand naar muis, geruisloos typen, 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: 343 x 143 x 25 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEGTTBUS

https://www.youtube.com/watch?v=XV-2UxBA9JQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/q-board/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/q-board/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/q-board/
https://www.youtube.com/watch?v=63iI0itF7iU&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/goldtouch-adjustable/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/goldtouch-adjustable/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/goldtouch-adjustable/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/goldtouch-travel-go2/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/goldtouch-travel-go2/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/goldtouch-travel-go2/
https://www.youtube.com/watch?v=qZjEt7g65cI&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/goldtouch-travel-go-bluetooth/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/goldtouch-travel-go-bluetooth/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/goldtouch-travel-go-bluetooth/
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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: 153 x 97 x 31 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEGTWNUM  (Numeriek wit)

BNEGTBNUM (Numeriek zwart)

Evoluent Lefthand Keyboard

Ergonomisch: numeriek aan linker zijde geeft meer ruimte voor muisgebruik
aan rechterzijde

Betere balans: gelijkwaardigere belasting van linker- en rechterarm

Handig: veelgebruikte toetsen zoals PageUp, PageDown, Home, End en
pijltjestoetsen zijn zowel rechts als links op het toetsenbord te vinden

Dun: Slechts 12.5 mm dik aan alle zijden 

Lay-out: US Lay-out

Afmetingen: 390 x 160 x 13 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEEVK

ErgoDelta Splitkeyboard

Kleur: Wit

Kabellengte: 2 meter

Instelbereik horizontaal: 0°-30°

Instelbereik verticaal: 0°-16°

Compact formaat: korte reikafstand naar muis

Toetsgrootte: 19 mm

Ergonomie: witte toetsen met zwarte opdruk, t.b.v. contrast

Afmetingen: 383 x 256 x 42 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEEDUS (Meer versies)

https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/goldtouch-numeriek/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/goldtouch-numeriek/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/goldtouch-numeriek/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/evoluent-lefthand-keyboard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/evoluent-lefthand-keyboard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/evoluent-lefthand-keyboard/
https://www.youtube.com/watch?v=63iI0itF7iU&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/ergodelta-splitkeyboard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/ergodelta-splitkeyboard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/ergodelta-splitkeyboard/
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Ergonomische muizen

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 4

Ergonomisch: goede houding arm en pols

Sluit aan bij fijne motoriek: de Evoluent 4 werkt snel en zéér nauwkeurig

Uniek: korte gewenningstijd

Evoluent 4 verbeterde grip: meer comfort voor duim en pink

Evoluent 4 eenvoudige instelling: directe aanpassing van cursorsnelheid

Evoluent 4 Small-version: geschikt voor handen tot een lengte van 178 mm
van top van de middelvinger tot rand van pols (BNEEVR4S)

Kabellengte: 215 cm

Afmetingen: 117 x 76 x 86 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEEVR4 (Rechtshandig)

BNEEVL4 (Linkshandig)

Evoluent4 Wireless

Ergonomisch: goede houding arm en pols

Draadloos: nog meer vrijheid en comfort

Fijne motoriek: De Evoluent4 Wireless werkt snel en zéér nauwkeurig

Uniek: korte gewenningstijd

Versie 4 verbeterde grip: meer comfort voor duim en pink

Versie 4 eenvoudige instelling: directe aanpassing van cursorsnelheid

BNEEVR4SW: Ook in kleine versie beschikbaar; Evoluent4 Small Wireless
(Right Hand)  

Afmetingen: 114 x 79 x 83 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEEVR4W

https://www.youtube.com/watch?v=yDnlfhmy3SM&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent4/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent4/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent4/
https://www.youtube.com/watch?v=gvIjQl1kOWM&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent4-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent4-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent4-wireless/
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Evoluent4 Right Small

Ergonomisch: goede houding arm en pols

Sluit aan bij fijne motoriek: werkt snel en zéér nauwkeurig

Uniek: korte gewenningstijd

Versie 4 verbeterde grip: meer comfort voor duim en pink

Versie 4 eenvoudige instelling: directe aanpassing van cursorsnelheid

Small-version: Small is geschikt voor handen tot een lengte van 178 mm van
top van de middelvinger tot rand van pols 

Kabellengte: 215 cm

Afmetingen: 105 x 81 x 71 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEEVR4S

Evoluent4 Small Wireless

Ergonomisch: goede houding arm en pols

Small-version: Small is geschikt voor handen tot een lengte van 178 mm van
top van de middelvinger tot rand van pols

Sluit aan bij fijne motoriek: werkt snel en zéér nauwkeurig

Uniek: korte gewenningstijd

Draadloos: nog meer vrijheid en comfort

Afmetingen: 105 x 81 x 71 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEEVR4SW

Evoluent4 Right Bluetooth

Ergonomisch: goede houding arm en pols

Bluetooth: nog meer vrijheid en comfort zonder gebruik van USB hub

Fijne motoriek: De Evoluent4 Bluetooth werkt snel en zéér nauwkeurig

Uniek: korte gewenningstijd

Versie 4 verbeterde grip: meer comfort voor duim en pink

Versie 4 eenvoudige instelling: directe aanpassing van cursorsnelheid

Afmetingen: 114 x 79 x 83 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEEVR4WB

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

Kabellengte: 215 cm

Afmetingen: 111 x 77 x 80 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEEVSR

https://www.youtube.com/watch?v=yDnlfhmy3SM&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent4-right-small/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent4-right-small/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent4-right-small/
https://www.youtube.com/watch?v=gvIjQl1kOWM&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent4-small-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent4-small-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent4-small-wireless/
https://www.youtube.com/watch?v=gvIjQl1kOWM&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent4-right-bluetooth/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent4-right-bluetooth/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent4-right-bluetooth/
https://www.youtube.com/watch?v=fDIZfaon4J4&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent-standard-right-hand-model/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent-standard-right-hand-model/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent-standard-right-hand-model/
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Evoluent3 Right 

Ergonomisch: de Evoluent3 Right zorgt voor een goede houding arm en pols

Sluit aan bij fijne motoriek: werkt snel en zéér nauwkeurig en kent korte
gewenningstijd

Handig: Evoluent3 Right heeft 5 programmeerbare knoppen

Variabele snelheid: eenvoudig instellen in 4 standen aan de onderzijde:
2600, 1800, 1300, and 800 dpi

Linkshandig: zie Evoluent4 (BNEEVL4)

Kabellengte: 200 cm

Afmetingen: 114 x 79 x 83 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEEVR

BakkerElkhuizen Laser Mouse Design

3 extra knoppen: voor extra functies

Laser technologie: grote nauwkeurigheid, werkt op vrijwel elke ondergrond

Symmetrisch: zowel voor links- als rechtshandig gebruik

Handig: 3 dpi instellingen

Aansluiting: USB aansluiting

Kabellengte: 140 cm

Afmetingen: 65 x 130 x 35 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNELMD

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

Connectie: USB, geschikt voor Windows en Mac

Kabellengte: 197 cm

Afmetingen: 45 x 56 x 81 mm (B x H x D)

Artikelnummer: 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: Draadloos RF USB-receiver

Afmetingen: 55 x 44 x 80 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEDXTW

https://www.youtube.com/watch?v=3FxAPFXy7po&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent3-right/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent3-right/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent3-right/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/laser-mouse-design/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/laser-mouse-design/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/laser-mouse-design/
https://www.youtube.com/watch?v=3gEsdit5Dos&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/dxt-precision-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/dxt-precision-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/dxt-precision-mouse/
https://www.youtube.com/watch?v=4ETzYBSJ3Fc&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/dxt-precision-mouse-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/dxt-precision-mouse-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/dxt-precision-mouse-wireless/
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Anir Mouse

Ergonomisch: de Anir Mouse zorgt voor goede polshouding, lage
spierspanning: in vinger en onderarm

Handig: extra knop voor scrollfunctie

2 maten rechtshandig: large en medium-small (large voor handpalmbreedte
meer dan 9cm). Alleen rechtshandige uitvoering

Aansluiting: USB en P/2

Ook in draadloze versie: voor large en medium-small

Kabellengte:200 cm

Afmetingen: 115 x 80 x 115 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEALB (Large)

BNEAMSB (Medium Small)

Anir Mouse Wireless

Ergonomisch: goede polshouding

Lage spierspanning: in vinger en onderarm

Handig: extra knop voor scrollfunctie

2 maten rechtshandig: large en medium-small (large voor handpalmbreedte
meer dan 9cm). Alleen rechtshandige uitvoering

Draad-versie: ook beschikbaar in large en medium-small

Afmetingen: 115 x 80 x 105 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEALBW (Large draadloos)

BNEAMSBW (Medium Small draadloos)

HandShoeMouse

Ergonomie: de HandShoeMouse past als een handschoen 

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 je 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 je ringvinger:
tot 170 mm: Small, 170 - 190 mm: Medium en 190 -210 mm: Large

Techniek: BlueRay Track sensor voor optimale tracking

Ter info: de HandShoeMouse is ook verkrijgbaar in draadloze uitvoering

Artikelnummer: BNEP170R (Meer versies)

HandShoeMouse Wireless

Ergonomie: de HandShoeMouse Wireless past als een handschoen 

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

Artikelnummer: BNEP170RW (Meer versies)

https://www.youtube.com/watch?v=-m1iFde9eSQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/anir-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/anir-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/anir-mouse/
https://www.youtube.com/watch?v=-m1iFde9eSQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/anir-mouse-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/anir-mouse-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/anir-mouse-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/handshoemouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/handshoemouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/handshoemouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/handshoemouse-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/handshoemouse-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/handshoemouse-wireless/
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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 en PS2

Kabellengte:150 cm

Afmetingen: 127 x 75 x 65 mm (B x H x D)

Artikelnummer: 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: 82 x 138 x 76 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEGMW

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 x 115 x 50 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEGTEMR (Rechtshandig)

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 rechtshandige

Knoppen: 5 knoppen en los scrollwiel 

Nauwkeurig: resolutie 1200 dpi

Connectie: USB; kabellengte: 1,5 m

Afmetingen: 90 x 100 x 53 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEOYML (Oyster Mouse large)

BNEOYM (Oyster Mouse )

https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/grip-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/grip-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/grip-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/grip-mouse-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/grip-mouse-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/grip-mouse-wireless/
https://www.youtube.com/watch?v=MOEaHVQziA8&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/goldtouch-ergonimic-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/goldtouch-ergonimic-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/goldtouch-ergonimic-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/oyster-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/oyster-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/oyster-mouse/
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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 rechtshandige

Knoppen: 5 knoppen en los scrollwiel 

Nauwkeurig: resolutie 1200 dpi 

Wireless connectie

Afmetingen: 90 x 100 x 53 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )

BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

Rockstick 2 Mouse

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 mui is zowel links als rechts bruikbaar

Comfort: (afneembare) handpalmsteun ondersteunt de kleine vinger

Afmetingen: 8.8 x 9.1 x 8 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEROCKMMS (Medium Small)

BNEROCKML (Large)

Office 54 Pen Tablet

Ergonomisch: ontspannen handhouding, aansturen van de cursor met de pen

Hoge nauwkeurigheid: resolutie 2540 LPI en 1024 druknivo's

Handig: groot actief gebied van 140 x 102 mm 

Handschriftherkenning: bij gebruik van Windows Vista / 7

Hot spots: 28 programmeerbare hotspots voor veel gebruikte items

Besturingssystemen: MS Win XP/Vista/7, Apple Mac OS X 10.4 above

Afmetingen: 204 x 191 x 9.2 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEO54

Penclic Mouse

Ergonomisch: deze pengreep muis zorgt voor een ontspannen en
comfortabele werkhouding

Precisie: even nauwkeurig werken als met een pen 

Handig: 5 knoppen en scrollwiel

Instelbare cursor snelheid: 800 - 1200 - 2400 dpi

Gemak: plug and play

Draadloze versie: BNEPCW

Afmetingen: 60 x 45 x 140 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEPCC

https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/oyster-mouse-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/oyster-mouse-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/oyster-mouse-wireless/
https://www.youtube.com/watch?v=ddO5WsEMFpA&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/anti-rsi-muis-rockstick-2-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/anti-rsi-muis-rockstick-2-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/anti-rsi-muis-rockstick-2-mouse/
https://www.youtube.com/watch?v=smJ10nB4FoI&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/office-54-pen-tablet/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/office-54-pen-tablet/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/office-54-pen-tablet/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/penclic-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/penclic-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/penclic-mouse/
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Penclic Mouse Wireless

Ergonomisch: deze pengreep muis zorgt voor een ontspannen en
comfortabele werkhouding

Precisie: even nauwkeurig werken als met een pen 

Handig: 5 knoppen en scrollwiel

Instelbare cursor snelheid: 800 - 1200 - 1600 - 2400 dpi

Draadloos: via USB-receiver 

Oplaadbaar:de batterij is oplaadbaar via een USB-kabel

Bereik: 5 m

Afmetingen: 60 x 45 x 110 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEPCW

Barmouse

Afwisseling: afwisselend werken met de rechter- en linkerhand

Knoppen: Barmouse heeft zeven knoppen en een scroll wiel

Navigatie: 10 cm brede rollerbar 

Nauwkeurigheid: lichte en accurate navigatie

Polssteun: vervangbaar

Aansluiting: USB

Kabellengte:: 185 cm

Afmetingen: 445 x 85 x 25 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEBM

Barmouse Wrist Rest Small

Handig: Makkelijk te plaatsen op de Barmouse

Comfort: Grotere polssteun zorgt voor meer ondersteuning

Afmetingen: 460 x 100 x 30 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEBMWRS

ErgoSlider Plus

Afwisseling: afwisselend werken met de rechter- en linkerhand

Knoppen: ErgoSlider Plus heeft vier knoppen en een scroll wiel

Navigatie: 24 cm brede rollerbar 

Uniek: scrollbar eenvoudig schoon te maken

Polssteun: vervangbaar

Aansluiting: USB

Kabellengte: 140 cm

Afmetingen: 390 x 102 x 23 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEESLB

https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/penclic-mouse-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/penclic-mouse-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/penclic-mouse-wireless/
https://www.youtube.com/watch?v=IzRo2AslEPQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/barmouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/barmouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/barmouse/
https://www.youtube.com/watch?v=IzRo2AslEPQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/barmouse-central-mouse-wrist-rest-small/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/barmouse-central-mouse-wrist-rest-small/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/barmouse-central-mouse-wrist-rest-small/
https://www.youtube.com/watch?v=IzRo2AslEPQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/ergoslider-plus-central-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/ergoslider-plus-central-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/ergoslider-plus-central-mouse/
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ErgoSlider Plus+ Wrist Rest

Handig: Makkelijk te plaatsen op de Ergoslider Plus+

Comfort: Grotere polssteun zorgt voor meer ondersteuning

Veiligheid: Dit accessoire biedt de ErgoSlider Plus+ bescherming tegen vuil.

Afmetingen: 480 x 150 x 30 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEESLWR

Underarm Support Ergoslider Plus

Maatwerk: Arm support precies passend gemaakt voor de Ergoslider Plus+ 

Ergonomisch: ondersteunt de armen en helpt daarmee bij het verlagen van
de spierspanning in nek en schouders

Asymmetrisch : 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: 670 x 260 x 20 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEUASEPAS

ErgoSlider Premium 

Afwisseling: afwisselend werken met de rechter- en linkerhand

Knoppen: Ergoslider Plus heeft 5 knoppen en een scroll wiel

Navigatie: 12 cm brede rollerpad

Comfort: zachte en stabiele rollerpad

Polssteun: extra groot oppervlak

Aansluiting: USB

Kabellengte: 190 cm

Afmetingen: 450 x 110 x 20 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEEPCM

Underarm Support Ergoslider Premium

Maatwerk: Arm support precies passend gemaakt voor de Ergoslider
Premium.

Ergonomisch: ondersteunt de armen en helpt daarmee bij het verlagen van
de spierspanning in nek en schouders

Asymmetrisch : 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: 680 x 270 x 20 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEUASEPRAS

https://www.youtube.com/watch?v=IzRo2AslEPQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/ergoslider-plusplus-central-mouse-wrist-rest/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/ergoslider-plusplus-central-mouse-wrist-rest/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/ergoslider-plusplus-central-mouse-wrist-rest/
https://www.youtube.com/watch?v=IzRo2AslEPQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/underarm-support-ergoslider-plus-asymmetrical/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/underarm-support-ergoslider-plus-asymmetrical/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/underarm-support-ergoslider-plus-asymmetrical/
https://www.youtube.com/watch?v=IzRo2AslEPQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/ergoslider-premium-central-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/ergoslider-premium-central-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/ergoslider-premium-central-mouse/
https://www.youtube.com/watch?v=IzRo2AslEPQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/underarm-support-ergoslider-premium-asymmetrical/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/underarm-support-ergoslider-premium-asymmetrical/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/underarm-support-ergoslider-premium-asymmetrical/
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Mousetrapper Advance 

Afwisseling: afwisselend werken met de rechter- en linkerhand

Knoppen: Mousetrapper Office heeft 5 knoppen

Navigatie: 8 cm brede rollerpad

Design: strakke vormgeving

Polssteun: zacht groot oppervlak

Aansluiting: USB

Kabellengte: 175 cm

Afmetingen: 480 x 115 x 28 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEMSTA

https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/mousetrapper-advance-central-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/mousetrapper-advance-central-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/mousetrapper-advance-central-mouse/
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Muismatten en polssteunen

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. 

BakkerElkhuizen 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 door rubberen ondergrond goed op z�n plek liggen

Eco: recycled materiaal

Afmetingen: 230 x 2 x 300 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEEMP

BakkerElkhuizen 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

Eco: recycled materiaal

Compact: 33 cm breedte is ideaal voor compacte toetsenborden (versie
'Standard' is 49 cm breed)

Afmetingen: 330 x 80 x 13 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNETWRC

https://www.youtube.com/watch?v=SPlEc_pZbqc&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muismatten-armsteunen-en-polssteunen/the-egg-ergo-mouse-pad/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muismatten-armsteunen-en-polssteunen/the-egg-ergo-mouse-pad/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muismatten-armsteunen-en-polssteunen/the-egg-ergo-mouse-pad/
https://www.youtube.com/watch?v=SPlEc_pZbqc&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muismatten-armsteunen-en-polssteunen/trapezium-ergo-wrist-rest-compact/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muismatten-armsteunen-en-polssteunen/trapezium-ergo-wrist-rest-compact/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muismatten-armsteunen-en-polssteunen/trapezium-ergo-wrist-rest-compact/
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BakkerElkhuizen 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

Eco: recycled materiaal

Standard:  49 cm breedte is ideaal voor full-size toetsenborden (versie
'Compact' is 33 cm breed)

Afmetingen: 490 x 80 x 15 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNETWRS

Goldtouch Wrist Rest

Handig: t.b.v. Goldtouch toetsenbord

Ergonomie: geven de pols een neutrale stand

Let op: Fixeer de pols niet op de polssteun

Afmetingen: 170 x 70 x 20 mm (B x H x D)

Artikelnummer: 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)

Bekleding: Lycra

Afmetingen: 560 x 220 x 25 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEUASS

https://www.youtube.com/watch?v=SPlEc_pZbqc&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muismatten-armsteunen-en-polssteunen/trapezium-ergo-wrist-rest-standard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muismatten-armsteunen-en-polssteunen/trapezium-ergo-wrist-rest-standard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muismatten-armsteunen-en-polssteunen/trapezium-ergo-wrist-rest-standard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muismatten-armsteunen-en-polssteunen/goldtouch-wrist-rest/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muismatten-armsteunen-en-polssteunen/goldtouch-wrist-rest/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muismatten-armsteunen-en-polssteunen/goldtouch-wrist-rest/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muismatten-armsteunen-en-polssteunen/under-arm-support/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muismatten-armsteunen-en-polssteunen/under-arm-support/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muismatten-armsteunen-en-polssteunen/under-arm-support/
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Document houders

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.

BakkerElkhuizen CleanDoc 440

Ergonomisch: plaats documenten, notities, mobiele telefoon, PDA direct
voor je. Handig: pennenbakje

Clean-Desk: plaats toetsenbord en muis op de Clean-doc (in opbergstand)

Uniek: gepatenteerde oplossing

Eenvoudige montage: draai de schroeven een beetje los en je kunt de
module ertussen doen

Extra ruimte: even meer ruimte nodig Clean-doc in opbergstand en
toetsenbord en muis erop

Universeel: Geschikt voor 14 tot 24 inch monitoren  

Afmetingen: 430 x 304 x 50 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNECDOC440

BakkerElkhuizen FlexDesk 640

Multifunctioneel: Lessenaar en documenthouder in één

Top-kwaliteit: gematteerd werkblad, soepel glijdende rails,opbergvak voor
pennen, solide (dikte acrylaat 5 mm)

Werkt comfortabel en efficiënt: korte kijkafstanden tussen document,
beeldscherm en toetsenbord

Hoogte-instelbaar (110 - 180 mm): goede aansluiting bij beeldscherm

Sneller en efficiënter: afwisselen tussen schrijf -en computerwerk

Handig: biedt opbergruimte voor full-size toetsenbord, ruimte onder
voorzijde: 55mm

Afmetingen: 515 x 380 x 110 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEFDESK640

https://www.youtube.com/watch?v=&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/cleandoc-440/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/cleandoc-440/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/cleandoc-440/
https://www.youtube.com/watch?v=&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/flexdesk-640-documenthouder/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/flexdesk-640-documenthouder/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/flexdesk-640-documenthouder/
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BakkerElkhuizen FlexDesk 630N

Multifunctioneel: Lessenaar en documenthouder in één

Kwaliteit: wit gematteerd werkblad, soepel glijdende rails,opbergvak voor
pennen, solide (dikte acrylaat 5 mm)

Werkt comfortabel en efficiënt: korte kijkafstanden tussen document,
beeldscherm en toetsenbord

Hoogte-instelbaar (110 - 180 mm): goede aansluiting bij beeldscherm

Sneller en efficiënter: afwisselen tussen schrijf -en computerwerk

Handig: biedt opbergruimte voor full-size toetsenbord, ruimte onder
voorzijde: 55mm

Afmetingen: 515 x 380 x 110 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEFDESK630N

BakkerElkhuizen FlexDesk 630

Multifunctioneel: Lessenaar en documenthouder in één

Werkt comfortabel en efficiënt: korte kijkafstanden tussen
document,beeldscherm en toetsenbord

Hoogte-instelbaar (120 - 185 mm): goede aansluiting bij beeldscherm

Sneller en efficiënter: afwisselen tussen schrijf -en computerwerk

Handig: biedt opbergruimte voor full-size toetsenbord, ruimte onder
voorzijde: 55mm

Materiaal: Helder en wit acrylaat

Afmetingen: 485 x 370 x 120 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEFDESK630

BakkerElkhuizen FlexDesk 630 Whiteboard

Multifunctioneel: Lessenaar en documenthouder in één

Werkt comfortabel en efficiënt: korte kijkafstanden tussen document,
beeldscherm en toetsenbord

Hoogte-instelbaar (120 - 185 mm): goede aansluiting bij beeldscherm

Handig: schrijf notities met een whiteboard-marker op het werkblad

Ruimte onder voorzijde: 55 mm

Materiaal: Helder en wit acrylaat

Afmetingen: 485 x 370 x 120 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEFDESK630WB

BakkerElkhuizen 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: 43mm

Materiaal: Helder Acrylaat

Afmetingen: 515 x 290 x 120 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEQDOC515

https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/flexdesk-630n-documenthouder/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/flexdesk-630n-documenthouder/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/flexdesk-630n-documenthouder/
https://www.youtube.com/watch?v=Ue4bU22JiXA&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/flexdesk-630/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/flexdesk-630/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/flexdesk-630/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/flex-desk-630-whiteboard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/flex-desk-630-whiteboard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/flex-desk-630-whiteboard/
https://www.youtube.com/watch?v=hPZwNNJqdtU&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-515/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-515/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-515/
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BakkerElkhuizen Q-doc 515 Satin

Anti-reflectie: gesatineerd acrylaat

Werkt comfortabel en efficiënt: 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: 43mm

Afmetingen: 515 x 290 x 120 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEQDOC515s

BakkerElkhuizen Q-doc 415

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 compact toetsenbord, ruimte onder
voorzijde: 45mm

Materiaal: Helder acrylaat

Afmetingen: 390 x 275 x 115 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEQDOC415

BakkerElkhuizen Q-doc 415 Satin

Anti-reflectie: gesatineerd acrylaat

Werkt comfortabel en efficiënt: 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 compact toetsenbord, ruimte onder
voorzijde: 45mm

Materiaal: Gesatineerd acrylaat

Afmetingen: 390 x 275 x 115 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEQDOC415s

BakkerElkhuizen Q-doc 500

Ergonomisch: vermindert belasting voor nek en ogen voorkomt nek- en
hoofdpijnklachten

Werkt comfortabel en efficiënt: korte kijkafstanden tussen
document,beeldscherm en toetsenbord

Geschikt voor alle soorten documenten: dikke boeken en zware ordners

Documenthouder met vaste hoek: 30 graden

Opbergruimte: onder Q-doc 500 voor full-size toetsenbord

Ruimte onder voorzijde: 43 mm

Materiaal: Helder acrylaat

Afmetingen: 500 x 280 x 200 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEQDOC500

https://www.youtube.com/watch?v=Ue4bU22JiXA&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-515-satin/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-515-satin/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-515-satin/
https://www.youtube.com/watch?v=hPZwNNJqdtU&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-415/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-415/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-415/
https://www.youtube.com/watch?v=Ue4bU22JiXA&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-415-satin/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-415-satin/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-415-satin/
https://www.youtube.com/watch?v=Ue4bU22JiXA&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-500/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-500/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-500/
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BakkerElkhuizen Q-doc 400

Ergonomisch: vermindert belasting voor nek en ogen voorkomt nek- en
hoofdpijnklachten

Werkt comfortabel en efficiënt: korte kijkafstanden tussen document,
beeldscherm en toetsenbord

Documenthouder met variabele hoek: 6 standen (hoogte achterzijde: 12-24
cm)

Multifunctioneel: inzetbaar voor zowel vaste als mobiele werkplekken

Handig: inklapbaar

Materiaal: Hylite sandwich aluminium

Afmetingen: 370 x 280 x 27 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEQDOC400

BakkerElkhuizen FlexDoc Cristal Clear

Ergonomie: Verminderd nek klachten en oog problemen. Makkelijker en
sneller werken. 

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: 384 x 260 x 70 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEFDCC

https://www.youtube.com/watch?v=Ue4bU22JiXA&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-400/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-400/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/q-doc-400/
https://www.youtube.com/watch?v=Ue4bU22JiXA&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/flexdoc-cristal-clear/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/flexdoc-cristal-clear/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouders/flexdoc-cristal-clear/
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