
Official partner

Ergo-Q 220
Robuuste mobiele design laptopstandaard

De Ergo-Q 220 laptopstandaard van BakkerElkhuizen is licht,
volledig inklapbaar en past in iedere laptoptas. Tevens bevat
deze een geïntegreerde documenthouder.

Daarnaast is deze laptopstandaard zeer compact, heeft
rubberen anti-slip voetjes en beschermende binnenbekleding.

Volgens de Nederlandse Arbeidsomstandighedenregeling (art. 5.1) mag men
niet langer dan 2 uur per dag met een laptop (zonder accessoires) werken. Bij
een laptop zitten het toetsenbord en beeldscherm niet los van elkaar. Als men
een extern toetsenbord en muis gebruikt komt deze wettelijke beperking van 2
uur te vervallen.

 

 

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.

Breedte 230 mm

Hoogte 9 mm

Diepte 310 mm

Gewicht 430 gr

Artikelnummer BNEQ220

Kick-ICT | Oder 12-14,2491 DC Den Haag, Netherlands | tel. 070-7990799 | info@kick-ict.nl, www.kick-ict.nl

Comfortabel werken, waar en wanneer je wilt!

https://www.bakkerelkhuizen.nl/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/whitepaper-comfortabel-werken-met-een-laptop/


UltraBoard 960
Standaard compact toetsenbord

Het UltraBoard 960 is een compact toetsenbord mét een
numeriek gedeelte.

Het grootste verschil met een standaard toetsenbord is de optimale
lay-out indeling, waardoor het UltraBoard 960 maar liefst 8 cm

smaller is dan een 'normaal' toetsenbord!

De afstand tussen de toetsen bedraagt tussen de 18 tot 20 mm (ISO 9241). Het
letterdeel moet duidelijk gescheiden zijn van de functietoetsen (ISO 9241).
Donkere letters op een heldere achtergrondkleur vergemakkelijken het lezen
(ISO 9241), en dragen bij aan een hogere productiviteit (Snyder, 1990). De
middelste rij toetsen mag niet hoger dan 30 mm boven het bureauoppervlak
liggen (DIN 2137). Het toetsenbord moet hellend kunnen worden geplaatst en
mag geen geheel vormen met het beeldscherm (Council Directive 90/270/EEC).

Een compact standaard toetsenbord voor de juiste
ergonomische houding

Met het UltraBoard 960 Compact Standard wordt de reikafstand naar de muis

verkleind en verlaagt u de belasting van uw onderarmen. Bijkomend voordeel is

dat deze compactere variant makkelijker mee te nemen is in een rugzak of

laptoptas. Zo is er de mogelijkheid altijd en overal comfortabel en ergonomisch

te werken.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/ultraboard-960/


Voordelen UltraBoard 960

Multifunctioneel
Het UltraBoard 960 is ideaal voor werknemers
die gewend zijn aan een numeriek deel op hun
toetsenbord en voor werknemers op een vaste
werkplek die meer ruimte willen creëren op
hun bureau.

Compact
Het grootste verschil met een standaard
toetsenbord is de optimale lay-out indeling,
waardoor het UltraBoard 960 maar liefst 8 cm
smaller is dan een 'normaal' toetsenbord!

Toetsaanslag
De toetsen van het UltraBoard 960 kennen een
lichte toetsaanslag. Dit komt door het
toepassen van een schaarmechanisme in plaats
van een traditioneel membraam. Hierdoor krijgt
u een zeer fijne tactiele feedback.

Concave toetsen
Het oppervlak van de toetsen is zo gemaakt dat
uw vingers automatisch naar het midden van de
toets geleid worden, wat het typen bevordert.

Lichte toetskleur
De donkere letters op de lichte achtergrond
van het toetsenbord vergemakkelijken het
lezen en zorgen daarnaast voor een hogere
productiviteit.

2 USB poorten
Het UltraBoard 960 beschikt over 2 handige
USB-hub poorten waardoor u niet snel zonder
te weinig aansluitmogelijkheden komt te zitten.

Kenniscentrum

Uit onderzoek van Microsoft blijkt dat een actieve
computergebruiker dagelijks met zijn vingers tot 32 km
aflegt. Dat maakt het toetsenbord een belangrijk
onderdeel van de computer. De keuze van het
toetsenbord is daarom erg belangrijk.

Een compact toetsenbord zorgt ervoor dat gebruiker
een goede ergonomische houding aanneemt. Doordat

het toetsen....

Specificaties

Breedte 363 mm

Hoogte 19 mm

Diepte 147 mm

Gewicht 628 gr

Artikelnummer: BNEU960SCUS (Meer versies)

Contact

Kick-ICT
Oder 12-14
2491 DC Den Haag
Netherlands
tel. 070-7990799
email: info@kick-ict.nl
website: www.kick-ict.nl

Official partner

Work Smart - Feel Good

https://www.youtube.com/watch?v=BjjPqAAXk5I
https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/uitgelicht-compact-toetsenbord/


Official partner

Q-riser 140
instelbare monitorstandaard

Met de Q-riser 140 plaatst u uw te laag staande beeldschermen
op een comfortabele werkhoogte. Hiermee wordt
overbelasting van de nek- en schouder spieren voorkomen.

Deze ergonomische monitorstandaard is geschikt voor alle
flatscreen en CRT monitoren en heeft een maximale
draagkracht van 25 kg.

We adviseren dat het beeldscherm vrij en gemakkelijk verstelbaar en kantelbaar
is, zodat iedere gebruiker de hoogte aan kan passen.

 

 

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.

Maximale draagkracht: 25 kg.

Breedte 370 mm

Hoogte 60 mm

Diepte 300 mm

Gewicht 1.7 kg

Artikelnummer BNEQR140

Kick-ICT | Oder 12-14,2491 DC Den Haag, Netherlands | tel. 070-7990799 | info@kick-ict.nl, www.kick-ict.nl

Zet het beeldscherm op comfortabele werkhoogte

https://www.bakkerelkhuizen.nl/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/ergonomie-op-de-beeldschermwerkplek/


Premium Office Single

De Premium Office Single is de nieuwste monitorarm van
BakkerElkhuizen. Moderne uitstraling door een slank en

strak ontwerp.

Het gebruik van een monitorarm werkt stukken comfortabeler en
verhoogt de productiviteit 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. Deze optimale
monitorpositie werkt stukken comfortabeler en verhoogt de productiviteit met
10% in vergelijking met een verkeerde positie (Sommerich et al,1998).

De nieuwste monitorarm van BakkerElkhuizen

Een ergonomische werkplek bevordert het comfort en de productiviteit van

beeldschermwerkers. Monitorarmen zijn hier een belangrijk onderdeel van en

crëeren meer ruimte op uw werkplek en verbeteren uw werkhouding. De

Premium Office Single is volledig modulair zodat elke gewenste configuratie is

te realiseren. Het gebruik van een monitorarm is belangrijk, want een optimale

monitorpositie werkt stukken comfortabeler en verhoogt de productiviteit met

10% in vergelijking met een verkeerde positie (Sommerich et al,1998).

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/monitor-arm/premium-office-single/


Voordelen Premium Office Single

Slim kabelbeheer
Een slim kabelbeheer is ingebouwd in de
monitorarm. Geweldig om je kabels te
verbergen en de beweging te verbeteren.

Naar keuze instellen
Dankzij de gepatenteerde flexibele
uitbreidingsinstallatie kunt u de gewenste
diepte of hoogte kiezen. Standaard geleverd
met clamp en bolt through.

Uitbreidbaar
Nadat u de monitorarm hebt geïnstalleerd,
kunt u uw werkplek eenvoudig uitbreiden van 1
naar 2 schermen.

Gasveerarm
De Premium Office kan 180 graden draaien op
elke verbinding. De nieuwe krachtige,
gepatenteerde, gasveerarm behandelt
gewichten van 2 tot 12 kg.

Kantelbaar
De Vesa-kop is uitgerust met een
snelontgrendeling en de monitor kan volledig
horizontaal kantelen en van portret naar
landschap draaien.

Duurzaam
De Premium Office Monitorarm is 98%
recyclebaar en wordt geproduceerd van
duurzame materialen.

Kenniscentrum

Een ergonomische werkplek bevordert het comfort en
de productiviteit van beeldschermwerkers. Met wat
kleine aanpassingen is het eenvoudig om de ideale
werkplek te creëren.

Monitorarmen zorgen voor meer ruimte op uw
werkplek en verbeteren de werkhouding. Daarnaast is
een monitorarm eenvoudig in hoogte en afstand...

Specificaties

Gewicht 2.9 kg

Artikelnummer: BNEPOSCBT (Premium Office modular single clamp/bolt through )

BNEPOMSA (Premium Office modular single add-on )

Contact

Kick-ICT
Oder 12-14
2491 DC Den Haag
Netherlands
tel. 070-7990799
email: info@kick-ict.nl
website: www.kick-ict.nl

Official partner

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/waarom-een-monitorarm-een-goede-aanvulling-op-een-ergonomische-werkplek/


Premium Office Dual

De Premium Office Dual is de nieuwste monitorarm van
BakkerElkhuizen en is modulair waardoor uw gewenste

configuratie te realiseren is.

Het gebruik van een monitorarm werkt stukken comfortabeler en
verhoogt de productiviteit met 10% in vergelijking met een

verkeerde positie.

In meerdere studies is gevonden dat het gebruik vantwee of meer schermen
kan leiden tot substantiëleverbetering van de prestatie (University of Utah,
2008;Colvin et al., 2004; Czerwinski et al, 2003).

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. Deze optimale monitorpositie werkt stukken comfortabeler en verhoogt
de productiviteit met 10% in vergelijking met een verkeerde positie
(Sommerich et al,1998).

De nieuwste monitorarm van BakkerElkhuizen

Een ergonomische werkplek bevordert het comfort en de productiviteit van

beeldschermwerkers. Monitorarmen zijn hier een belangrijk onderdeel van en

creëeren meer ruimte op uw werkplek en verbeteren uw werkhouding. De

Premium Office Dual is volledig modulair zodat elke gewenste configuratie is te

realiseren. Het gebruik van een monitorarm is belangrijk, want een optimale

monitorpositie werkt stukken comfortabeler en verhoogt de productiviteit met

10% in vergelijking met een verkeerde positie (Sommerich et al,1998).

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/monitor-arm/premium-office-dual/


Voordelen Premium Office Dual

Slim kabelbeheer
Een slim kabelbeheer is ingebouwd in de
monitorarm. Geweldig om je kabels te
verbergen en de beweging te verbeteren.

Naar keuze instellen
Dankzij de gepatenteerde flexibele
uitbreidingsinstallatie kunt u de gewenste
diepte of hoogte kiezen. Standaard geleverd
met clamp en bolt through.

Uniek
Het slide systeem vergroot de
instelmogelijkheden.

Gasveerarm
De Premium Office kan 180 graden draaien op
elke verbinding. De nieuwe krachtige,
gepatenteerde, gasveerarm behandelt
gewichten van 2 tot 12 kg.

Kantelbaar
De Vesa-kop is uitgerust met een
snelontgrendeling en de monitor kan volledig
horizontaal kantelen en van portret naar
landschap draaien

Duurzaam
De Premium Office Monitorarm is 98%
recyclebaar en wordt geproduceerd van
duurzame materialen.

Kenniscentrum

Een ergonomische werkplek bevordert het comfort en
de productiviteit van beeldschermwerkers. Met wat
kleine aanpassingen is het eenvoudig om de ideale
werkplek te creëren.

Monitorarmen zorgen voor meer ruimte op uw
werkplek en verbeteren de werkhouding. Daarnaast is
een monitorarm eenvoudig in hoogte en afstand...

Specificaties

Gewicht 6.1 kg

Artikelnummer: BNEPOMDCBT

Contact

Kick-ICT
Oder 12-14
2491 DC Den Haag
Netherlands
tel. 070-7990799
email: info@kick-ict.nl
website: www.kick-ict.nl

Official partner

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/waarom-een-monitorarm-een-goede-aanvulling-op-een-ergonomische-werkplek/


Official partner

Evoluent 4
Een ergonomische verticale muis

De meest gebruikte accessoire bij het werken met een
computer of laptop is nog altijd de muis. Een goede,
ergonomische muis is dan van wezenlijk belang.

De Evoluent 4 is een zogenaamde verticale muis. Zo'n muis
wordt in een hand schud houding vastgehouden. In deze
houding buigt de pols minder opzij en draait de onderarm
minder.

Door de 'hand schud' houding van verticale muizen buigt de pols minder opzij
en hoeft de onderarm minder naar binnen te draaien (Schmid et al., 2015).
Hierdoor is de spieractiviteit in de onderarm lager dan bij een standaardmuis
(Quemelo & Vieira, 2013).

 

 

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).

Kabellengte: 215 cm

Breedte 88 mm

Hoogte 78.5 mm

Diepte 111 mm

Gewicht 173 gr

Artikelnummer Meer versies

Kick-ICT | Oder 12-14,2491 DC Den Haag, Netherlands | tel. 070-7990799 | info@kick-ict.nl, www.kick-ict.nl

Voorkom pols en schouderklachten met deze verticale muis

https://www.bakkerelkhuizen.nl/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/hoe-kies-ik-de-juiste-muis/


Official partner

Anir Mouse
Een verticale muis voor een natuurlijke houding

De Anir Mouse is een verticale muis. Met deze muis houdt u uw
hand en pols in een natuurlijke houding.

Bij het gebruik van een 'standaard' muis moeten uw polsen en
handen meer buigen wat ongemakken met zich mee brengt.

Door de 'hand schud' houding van verticale muizen buigt de pols minder opzij
en hoeft de onderarm minder naar binnen te draaien (Schmid et al., 2015).
Hierdoor is de spieractiviteit in de onderarm lager dan bij een standaardmuis
(Quemelo & Vieira, 2013).

 

 

Ergonomisch: de Anir Mouse zorgt voor goede polshouding en 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.

Draadloos: voor large en medium-small.

Kabellengte: 200 cm.

Breedte 115 mm

Hoogte 115 mm

Diepte 80 mm

Gewicht 160 gr

Artikelnummer Meer versies

Kick-ICT | Oder 12-14,2491 DC Den Haag, Netherlands | tel. 070-7990799 | info@kick-ict.nl, www.kick-ict.nl

Minder pols- en handklachten met een goede ergonomische
muis.

https://www.bakkerelkhuizen.nl/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/hoe-kies-ik-de-juiste-muis/


Official partner

Grip Mouse
verticale ergonomische muis

Een goede, ergonomische muis is van wezenlijk belang omdat
het door ons een veelgebruikte computeraccessoire is.

Een van de verticale muizen in ons assortiment is de Grip
Mouse. Een verticale muis houdt u de muis in een hand schud
houding vast. In deze houding buigt de pols minder opzij en
draait de onderarm minder.

Door de 'hand schud' houding van verticale muizen buigt de pols minder opzij
en hoeft de onderarm minder naar binnen te draaien (Schmid et al., 2015).
Hierdoor is de spieractiviteit in de onderarm lager dan bij een standaardmuis
(Quemelo & Vieira, 2013).

 

 

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. Breedte 75 mm

Hoogte 65 mm

Diepte 127 mm

Gewicht 150 gr

Artikelnummer BNEGM

Kick-ICT | Oder 12-14,2491 DC Den Haag, Netherlands | tel. 070-7990799 | info@kick-ict.nl, www.kick-ict.nl

Vermijd fysieke klachten met deze verticale muis

https://www.bakkerelkhuizen.nl/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/hoe-kies-ik-de-juiste-muis/


Official partner

Trapezium Wrist Rest
Standard
ergonomische polssteun

De polssteun Trapezium Wrist Rest Standard is speciaal
ontworpen voor full size toetsenborden en ondersteunt uw
pols- en handen op een natuurlijke manier.

Deze polssteun heeft een juiste dikte, afgestemd om de pols op
gelijke hoogte te brengen met de hoogte van hedendaagse
toetsenborden.

Tijdens het werken met toetsenbord en muis is het belangrijk dat de arm
voldoende ondersteund wordt. Dit kan door het gebruik maken van een goede
armlegger aan de bureaustoel, maar ook door gebruik te maken van een losse
armsteun of polssteun. Dit verlaagt de spanning in arm en schouder en
bevordert het comfort. Een polssteun helpt bij het in een rechte positie houden
van de polsen kan gebruikt worden om tussendoor even uit te rusten.

 

 

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)

Breedte 490 mm

Hoogte 15 mm

Diepte 80 mm

Gewicht 490 gr

Artikelnummer BNETWRS

Kick-ICT | Oder 12-14,2491 DC Den Haag, Netherlands | tel. 070-7990799 | info@kick-ict.nl, www.kick-ict.nl

Dé polssteun die past bij hededaagse toetsenborden

https://www.bakkerelkhuizen.nl/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/10-tips-voor-een-ideale-werkplek/


Official partner

Adjustable Sit-Stand
Desk Riser 2
Staand-zittend werken aan een standaard bureau

Het afwisselen tussen zitten en staan gedurende een werkdag
zorgt voor meer variatie in werkhoudingen. Dit leidt tot minder
fysieke ongemakken.

U ontlast uw rug, nek en schouders door het afwisselen. Met de
Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 hoeft u geen zit-sta bureau te
hebben.

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).

 

 

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.

Muisoppervlak: het muisoppervlak is groter ten opzichte van zijn voorganger.

Breedte 880 mm

Hoogte 120 mm

Diepte 415 mm

Gewicht 15.0 kg

Artikelnummer Meer versies

Kick-ICT | Oder 12-14,2491 DC Den Haag, Netherlands | tel. 070-7990799 | info@kick-ict.nl, www.kick-ict.nl

Flexibel Zit-Sta platform voor op een standaard bureau

https://www.bakkerelkhuizen.nl/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/zitten-waar-wat-en-hoe/


Official partner

Privacy Filter Goud
Vertrouwelijke gegevens blijven beschermt

Privacyfilters beschermen laptops en mobiele apparaten tegen
mensen die over uw schouder willen meekijken.

Door een privacy filter over het beeld te plaatsen wordt het
scherm voor iedereen geblokkeerd, behalve voor de gebruiker
van het apparaat.

Privacyfilters beschermen laptops en mobiele apparaten tegen mensen die over
uw schouder willen meekijken door het beeld op het scherm voor iedereen te
blokkeren, behalve voor de gebruiker van het apparaat.

 

 

Omkeerbaar: goudkleurig of glanzend zwart.

Duidelijk: geeft 25% meer duidelijkheid dan het standaard zwarte filter.

Respons: betere touch-respons die satijnachtig aanvoelt.

Resolutie: ideaal voor schermen met een hoge resolutie.

Uniek: het allerdunste filter in het assortiment en het unieke glanzende
oppervlak straalt een gouden kleur uit voor meer privacy. Het schermblijft
helder.

Bescherming: beschermt uw scherm en is makkelijk te reinigen.

Compatibel: Het is ook geschikt voor schermen van glas.

Eenvoudig: Eenvoudig aan te brengen, verwijderen en opnieuw aan te
brengen.

Breedte 194 mm

Hoogte 1 mm

Diepte 345 mm

Gewicht 48 gr

Artikelnummer Meer versies

Kick-ICT | Oder 12-14,2491 DC Den Haag, Netherlands | tel. 070-7990799 | info@kick-ict.nl, www.kick-ict.nl

Bescherm overal en altijd uw bedrijfs- en klantgegevens

https://www.bakkerelkhuizen.nl/

