
Q-riser 50 Circular
Gerecyclede monitorstandaard

We maken ons zorgen om de grote hoeveelheid plastic die
in de zee verdwijnt. Daarom ontwikkelden wij onze eigen

circulaire producten.

Dus niet alleen van 60% gerecycled materiaal, maar ook 100%
circulair.

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

Op de juiste hoogte werken, met onze circulaire
monitorstandaard

BakkerElkhuizen gaat circulair. Met de Q-Riser 50 circulaire monitorstand

hebben we ons eigen acrylaat product ook uitgevoerd in een duurzamere

variant. Deze laptophouder 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/monitorstandaard/q-riser-50-circular/


De voordelen op een rij

Gerecycled materiaal
Onze Q-riser 50 Monitor Stand bestaat voor
60% uit gerecycled materiaal (2,5 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.

Op de juiste hoogte
Een optimale monitorpositie leidt tot minder
ongemak en klachten aan de nek. Te laag
plaatsen van de monitor kan leiden tot (sterk)
buigen van de nek als gevolg daarvan een
hogere spierspanning in de nekspieren.

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. We ontwikkelen en leveren
hoogwaardige monitorstandaarden voor mooiere en
gezondere werkplekken...

Specificaties

Breedte 300 mm

Hoogte 50 mm

Diepte 250 mm

Gewicht 224 gr

Artikelnummer: BNEQR50CLGY (Licht grijs)

BNEQR50CGRN (Groen)

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/een-monitorstandaard-voor-elke-werkplek/

