
Q-doc 515 Circular
Circulair instelbare documenthouder

BakkerElkhuizen gaat circulair. Met de Q-Doc 515 circulaire
documenthouder hebben we ons eigen acrylaat product

ook uitgevoerd in een duurzamere variant.

Alle kenmerken van de Q-Doc 515 blijven behouden, maar in plaats
van acrylaat bestaat het uit samengeperste plasticflessen.

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.

Een circulaire document houder, om in-line te
kunnen werken

BakkerElkhuizen gaat circulair. Met de Q-Doc 515 circulaire documenthouder

hebben we ons eigen acrylaat product ook uitgevoerd in een duurzamere

variant. Deze documenthouder bestaat uit samengeperst materiaal van

verwerkte plasticflessen. Door het hergebruiken van plastic flessen dragen we

een steentje bij aan minder afval in de zee en op het land.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/documenthouder/q-doc-515-circular/


De voordelen op een rij

Recycled materiaal
Onze Q-doc 515 Circular Document Holder
bestaat voor 60% uit gerecycled materiaal (4,6
gerecyclede petflessen), maar is volledig
recyclebaar!

Circulair
Plastic flessen worden verzameld en verwerkt
tot 'flakes'. Deze worden verwerkt tot
'granulaat'. Dit granulaat wordt uiteindelijk een
PET-viltplaat. Als u uw product niet meer
gebruikt, kunt u deze aan ons teruggeven om
te laten recyclen. Kortom 100% circulair.

Zacht, maar toch sterk!
Ondanks dat het materiaal zacht lijkt, zijn er
geen compromissen gemaakt voor de
benodigde eigenschappen als draagkracht. Ook
deze producten zijn net als acrylaat dus erg
sterk!

Prijs
Dit duurzame product is niet duurder dan
hetzelfde product in de acrylaatuitvoering.

Kleuren
Deze producten zijn in verschillende kleuren
verkrijgbaar. Standaard hebben we licht-grijs en
groen in ons assortiment. Voor andere kleuren
komen we graag met u in contact.

In-line werken
Net als de traditionele Q-doc 515 is deze
documenthouder ook instelbaar. In 4
verschillende hoogtes. Door met een
documenthouder te werken legt u uw
documenten voor u (tussen toetsenbord en
beeldscherm) en uw hoofd niet hoeft te
draaien.

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. Bekijk onze ergonomische
producten die hierbij helpen ...

Specificaties

Breedte 450 mm

Hoogte 95 mm

Diepte 295 mm

Gewicht 478 gr

Artikelnummer: BNEQDOC515CGRN (Groen)

BNEQDOC515CLGY (Licht grijs)

Contact

BakkerElkhuizen
Taalstraat 151
5261 BC Vught
Netherlands
tel. +31 365467265
email. info@bakkerelkhuizen.nl
website: www.bakkerelkhuizen.nl

Work Smart - Feel Good

https://www.youtube.com/watch?v=qjLnxrZVdyI
https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/16-tips/

