
FlexDesk 640
Flexibele documenthouder met

uitschuifbaar werkblad

Met de flexibele documenthouder FlexDesk 640 wisselt u
gemakkelijk tussen schrijf- en computerwerk.

Door in één lijn te werken, beperkt u overbelasting in de nek en
schouders. De ruimte tussen het beeldscherm en toetsenbord wordt

optimaal benut met de FlexDesk 640.

Om rotatie in de nek te voorkomen moeten documenten tussen toetsenbord
en beeldscherm geplaatst worden. Een hellend werkvlak vermindert de buiging
van de nek en verhoogt daarmee het werkcomfort.

De 'in-line' documenthouder creëert één functioneel werkvlak en realiseert
korte kijkafstanden tussen document, beeldscherm en toetsenbord waardoor
de productiviteit toeneemt.

Werk in één lijn voor optimaal werkcomfort

Een ergonomische werkplek bevordert het comfort en de productiviteit van

beeldschermwerkers. Met wat kleine aanpassingen is het eenvoudig om de

ideale werkplek te creëren. Computergebruikers gebruiken vaak documenten,

notities en verslagen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de

computer. Helaas gebeurt het regelmatig dat het lichaam extra belast wordt

doordat deze documenten verspreid over het bureau liggen. De FlexDesk 640 is

een gecombineerde documenthouder en lessenaar. Met de FlexDesk 640 kunt

u op uw werkplek verschillende taken op efficiënte en ergonomisch

verantwoorde manier uitvoeren.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouder/flexdesk-640/


Voordelen

Multifunctioneel
De FlexDesk 640 is een lessenaar en
documenthouder in 1. De documenten liggen
altijd in 1 lijn en u hoeft voor aantekeningen te
maken niet te draaien, maar u kunt het
werkblad naar u toe schuiven om zo te
schrijven.

Kwaliteit
Ook dit product heeft de uitstraling van een
hooogwaardig BakkerElkhuizen product. Dat
houdt in dat het een gematteerd werkblad
heeft, soepel glijdende rails, opbergvak voor
pennen en voelt solide aan door het gebruik
van een dik acrylaat (5mm).

Eenvoudig
U kunt eenvoudig de hoogte instellen waardoor
u een goede aansluiting heeft met het
beeldscherm. De hoogte is instelbaar van
110-180 mm.

Efficiënt
Doordat de kijkafstanden verkleint worden
tussen document, beeldscherm en toetsenbord
werkt u efficiënter en comfortabeler.

Praktisch
Naast dat u in-line kijkt, u uw aantekingen kunt
maken, hoeft u ook nooit meer uw pennen
kwijt te raken. Door het praktische pennenvak,
heeft u altijd alles bij de hand. Daarnaast is er
een opbergruimte om uw full-size toetsenbord
op te bergen.

Comfortabel
U kunt gemakkelijk wisselen tussen schrijf- en
computerwerk

Kenniscentrum

 

Specificaties

Breedte 515 mm

Hoogte 110 mm

Diepte 380 mm

Gewicht 2.2 kg

Artikelnummer: BNEFDESK640

Contact

DBS Office Supplies
Gentseweg 636
8793 Waregem
Belgium
tel. 056 605151
fax. 056 610634
email: dbs@dbs.be
website: www.dbs.be

Official partner

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/vernieuwde-flexdesk-640/

