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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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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

BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 12 inch

5 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-T 340

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

Ideaal: voor kantoor, flexwerkplekken en de thuiswerkplek

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

Artikelnummer: BNET340
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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
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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 Ergo-Q Hybrid

Multifunctioneel: Geschikt voor tablet en laptop.

Lay-out: Instelbaar in 4 hoogtestanden voor tablet

Uniek: De Ergo-Q Hybrid is speciaal voor de Surface ontwikkeld. Met een
beveiliging kan je de tablet vastzetten. 

Compatible: Verder is de Ergo-Q Hybrid met verschillende andere tablets te
gebruiken (bijv. iPad, Galaxy Tab) alleen zonder beveiliging. Dus voorzichtig
bij gebruik touchscreens.

Ultra dun: Slechts 15 mm

Compact: Ergonomische lichaamshouding

Afmetingen: 202 x 293 x 15 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEQH

BakkerElkhuizen Ergo-Q 220

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

Verhoogt productiviteit: geïntegreerde document/tablethouder 

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
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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
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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 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

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)

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
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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.

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: 79 x 101 x 74 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEEVR4S

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
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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. 

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
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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 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

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
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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
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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

BakkerElkhuizen Q-riser 140

Hoogte instelbaar: in 5 standen voor optimale kijkhoek (6-8-10-12-14 cm)

Handig: opbergruimte onder beeldscherm

Cablemanagement: Kabelbegeleider voor monitorsnoer

Voldoet aan Europese richtlijn voor gezond beeldschermwerk

Geschikt: voor zowel flatscreen- als CRT-monitoren

Materiaal: helder acrylaat

Maximale draagkracht: 25 kg.

Afmetingen: 370 x 300 x 60 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEQR140
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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

Space-arm

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)

Afmetingen: 521 x 65 x 464 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNESP (Meer versies)
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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.

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: 150 cm

Afmetingen: 350 x 152 x 87 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNECPUFIXR (Slide Rotate)

BNECPUFIX (Basic)
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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.

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 x 390 x 430 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEFFD
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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

BakkerElkhuizen ErgoTraveller

Ergonomie: open snel en eenvoudig je laptop direct vanuit de tas en
positioneer je scherm op comfortabele hoogte 

Mobiel: in de trein, hotel lobby, vliegtuig, overal snel en eenvoudig werken
op je laptop 

Comfort: Houdt de benen koel voor comfortabel laptop gebruik op je
schoot.

Handbagage: Ideaal voor bij douane, aangezien de laptop niet uit de tas
genomen hoeft te worden voor controle 

Top design: uitzonderlijke/ bijzondere strakke vormgeving, geschikt voor
laptops tot 15,6 inch 
Afmetingen: 391 x 64 x 374 mm (B x H x D)

Artikelnummer: BNEET
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