
De documenthouders van Bakker & Elkhuizen blinken uit in design en functionaliteit.
Het concept is helder: de documenthouder wordt tussen het beeldscherm en het 

toetsenbord geplaatst, zodat één functioneel werkvlak ontstaat en overbodige 
nekbelasting wordt voorkomen.
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Q-doc 500

Q-doc 515

Q-doc 415Q-board

S-board

D e  i d e a l e  d e s k t o p w e r k p l e k

Q-doc documenthouders

Documenthouder vaste hoek 30 graden

Opbergruimte onder documenthouder 

voor  full-size toetsenbord

Afmetingen(bxdxh):

500 x 280 x 200 mm

Instelbaar in 5 standen voor optimale 

kijkhoek en aansluiting bij beeldscherm

Opbergruimte onder documenthouder 

voor  full-size toetsenbord

Afmetingen(bxdxh):

515 x 290 x (120-220) mm

Compacte A3 documenthouder

Instelbaar in 5 standen voor optimale 

kijkhoek en aansluiting bij beeldscherm

Opbergruimte onder documenthouder 

voor compact toetsenbord

Afmetingen(bxdxh):

415 x 290 x (120-220) mm

Fraai design

Compact keyboard: verkleint 

reikafstand tot de muis

Afm.(bxdxh): 336 x 165 x 32 mm

Combinatie-aansluiting:  

geschikt voor PS/2 en USB

Compact keyboard: verkleint 

reikafstand tot de muis

Afm.(bxdxh): 328 x 150 x 20 mm

Aansluiting USB

'laptop' toets-aanslag



Q-riser 100

Q-riser 130

Q-riser 140

D e  i d e a l e  d e s k t o p w e r k p l e k

Q-riser monitorsteunen

Vaste beeldschermverhoger 10 cm 

Geschikt voor zowel flatscreen monitoren 
als CRT-monitoren

Opbergruimte voor full-size toetsenbord

Afmetingen (bxdxh): 
300 x 300 x 105 mm

Geschikt voor flatscreen monitoren

Hoogte instelbaar in 5 standen 
(6 tot 14 cm) voor optimale kijkhoek
N.B. laagste twee standen alleen mogelijk voor 

monitoren met monitorvoet van max. breedte 27 cm

Afmetingen (bxdxh):  
285 x 265 x (60-140) mm

Geschikt voor zowel flatscreen monitoren 
als CRT-monitoren

Opbergruimte onder monitorverhoger 
voor notebook of compact keyboard

Hoogte instelbaar in 5 standen 
(6 tot 14 cm) voor optimale kijkhoek 

Afmetingen (bxdxh): 
370 x 300 x (60-140) mm

Cable-management

De Q-riser plaatst het beeldscherm op de juiste hoogte.
Dit voorkomt onnodige nekbelasting en werkt comfortabel.

Wettelijke richtlijnen voor gezond beeldschermwerk

De Europese Richtlijn 90/270/EEC verplicht de werkgever 
om maatregelen te nemen ter preventie van lichamelijke 

klachten. Zo dient de mogelijkheid te bestaan om een 
beeldschermverhoger te plaatsen onder het beeldscherm.

In Nederland is tevens het gebruik van een 
documenthouder verplicht indien men tijdens het 

computerwerk regelmatig documenten raadpleegt.
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Uw dealer

Bakker & Elkhuizen Ergonomie

tel: 036-546 7265
www.bakkerelkhuizen.nl

v01.0903




