
Omdat steeds meer organisaties overgaan op � exibel werken, is er een sterk 
stijgende behoefte aan � exibele en mobiele werkplekken. In iets mindere mate 
geldt dit ook voor de werkplek thuis.

Compacte Toetsenborden
Met een compact  toetsenbord kunnen gebruikers een goede ergonomische 

houding aannemen. Omdat het toetsenbord niet zo breed is als een 

standaardversie, wordt de reikafstand naar de muis verkleind. 

Laptopstandaards
Met een laptopstandaard hebt u minder last van nekklachten en werkt u 

comfortabeler. Daarnaast verhoogt een ergonomische laptopstandaard 

met een documenthouder de productiviteit.

www.bakkerelkhuizen.nl

Hoe creëert u de ideale mobiele werkplek

UltraBoard 950 S-Board 840
Aansluiting Bluetooth Wired

Oplaadbaar Ja  Nee

Gewicht (gram) 430 480

Afmetingen (mm) 285 x 147 x 19 305 x 165 x 20

USB-hub 0 2

Toetsen lichte toetsen/
donkere letters

lichte toetsen/
donkere letters

Ergo-Q 260 Ergo-Q 330
Aantal standen 5 6

Instelbereik (cm) 9 - 21 11 - 19

Materiaal Hylite Aluminium ABS Plastic

Gewicht (gram) 390 490

Afmetingen (mm) 310 x 210 x 7 310 x 228 x 13

Documenthouder Ja Ja  



Trapezium Wrist Rest 
Standard 
Productcode: BNETWRC

-  Trapeziumvorm volgt de natuurlijke 
positionering van arm en pols.

-  Antibacteriële technologie.
-  Zachte en stevige beschermende gel 

ondersteunt de pols.
-  33 cm breed.
-  Houdt uw pols in lijn met hand en arm.

The Egg Ergo 
Mouse Pad
Productcode: BNEEMP

-  Gerecycleerd materiaal.
-   Warmte-isolerend oppervlak houdt uw 

hand warm, voorkomt klachten.
-  Antibacterieel oppervlak.
-  Eivormig ontwerp volgt het 

natuurlijke muispatroon.
-  Groot muisoppervlak.
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Verticale muizen
Verticale muizen worden in een ‘handschud’-positie vastgehouden. Door deze positie wordt de pols veel minder 

ver naar buiten gebogen en de bovenarm wordt minder naar binnen gedraaid. Met andere woorden: het gebruik 

van een verticale muis mouse vermindert ulnaire deviatie en pronatie (Schmid et al., 2015). Dit betekent dat er 

minder spieractiviteit in de bovenarm is dan bij het gebruik van een conventionele muis (Quemelo & Vieira, 2013).

Polssteun / Mousepads
Een isolerende mousepad voorkomt een koude muishand en maakt werken 

comfortabeler. Een polssteun helpt om het gewricht in een rechte positie te houden 

tijdens het typen en kan ook worden gebruikt om tussendoor even uit te rusten.

Hoe creëert u de ideale mobiele werkplek

PRF Mouse DXT Precision
Hand Rechterhand Rechter- of linkerhand

Verbinding Draadloos Met kabel of draadloos

Aantal knoppen 5 3

Gewicht (gram) 90 160

DPI 800-1600 500-2000

Afmetingen (mm) 111 x 76 x 71 80 x 55 x 44

tijdens het typen en kan ook worden gebruikt om tussendoor even uit te rusten.


