
Laptophouder - Productoverzicht

Zet jouw laptopscherm op de juiste hoogte en afstand. Met een laptopstandaard 

verhoog je het laptopscherm, verklein je de kijkafstand en voorkom je onnodig 

buigen van jouw nek en rug “in jouw beeldscherm”. Je neemt automatisch een 

gezondere houding aan en werkt veel productiever. Je kunt de beste laptophouder 

voor je kiezen op basis van de volgende criteria:

• Hoeveel hoogte-instellingen heb ik nodig?

• Wat is het type en de grootte van mijn laptop?

• Werk ik ook met een tablet?

• Wil ik een geïntegreerde documenthouder gebruiken?

• Is duurzaamheid belangrijk voor mij?

• Aan welk materiaal geef ik de voorkeur?

Met het overzicht op de volgende pagina’s vind je gegarandeerd de optimale 

laptopstandaard voor jou.

www.bakkerelkhuizen.nl
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Stel jouw laptopscherm in op de juiste hoogte, hoek en afstand, zodat je automatisch 

een ergonomisch correcte houding aanneemt.

1. Afstand tussen jouw ogen en het scherm moet ongeveer 50-80 cm (ongeveer een 

armlengte) zijn, afhankelijk van het schermformaat en de resolutie. Pas de afstand van 

jouw scherm aan.

2. Hoek Jouw gezichtslijn naar het midden van het scherm moet ongeveer - 35° zijn, dus 

pas ook de hoogte van jouw scherm aan.

Wettelijke vereisten

Zonder hulpmiddelen is de laptop niet geschikt voor langdurig gebruik. Als de laptop 

meer dan twee uur per dag wordt gebruikt, moeten de hulpmiddelen voldoen aan de 

wettelijke voorschriften en praktijkrichtlijnen. Om langdurig comfortabel en productief 

op de laptop te kunnen werken, zijn een laptophouder, een externe muis en een extern 

toetsenbord dus onontbeerlijk. Als je een externe monitor gebruikt en het laptopscherm 

op dezelfde hoogte plaatst als het scherm, kunnen beiden ook als dubbel scherm 

worden gebruikt.

Infobox

Meer informatie over de laptopstandaards.
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Artikelnaam
Artikelnummer

Afbeelding

• Afmetingen (mm)
• Gewicht (g)
• Hoogte 
verstelbereik (mm)

Materiaal Kleur Unique selling points
Koeling:
• Laag
• Gemiddeld
• Hoog

Geïntegreerd  
Documenten-
houder

Mobiel 
(Opvouwbaar tot 
een smal/compact 
formaat)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Gemiddeld 
tot hoog

Gemiddeld 
tot hoog

Gemiddeld

Laag tot 
gemiddeld

Hoog

Gemiddeld 
tot hoog

• Instapmodel
• Stabiel (op vlakke en onbeweeglijke ondergrond
• Antislipvoetjes
• Magnetisch sluiting

• Zeer stabiel op elk oppervlak
• Antislipvoetjes
• Magnetische sluiting
• Voor bijna elk formaat laptop

• Kan worden geïntegreerd met laptop (dankzij 
kleefstrip)1

• Verwijderbaar zonder blijvende plakresten
• Antislipvoetjes
• Magnetische sluiting
• Nauwelijks extra gewicht

• Kan aan laptop worden bevestigd
• Hoogteverstelling via lipje aan voorzijde
• Groot verstelbereik: in 7 standen, 90 - 220 mm

• Verstelbaar in 6 standen, 110-190 mm
• Geïntegreerde documenthouder kan worden opgeklapt
• Zeer stabiele stand

• Voor tablets en kleinere laptops
• Twee hoogte instelbereiken, totaal 25 niveaus
• Zeer stabiel
• Flexibele riem om tablet op zijn plaats te houden
• Antislipvoetjes
• Magnetische sluiting

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

• 206 x 277 x 7
• 225
• 110 - 225

• 215 x 266 x 8
• 265
• 110 - 180

• 287 x 208 x 10
• 89
• 95 - 160

• 300 x 275 x 6 
• 320
• 90 - 220

• 228 x 310 x 13
• 490
• 110 - 190

• 199 x 284 x 14
• 427
• voor tablets: 145 - 422
• voor laptops: 145 
- 272

FlexTop170 
BNEFT170DG

Ergo-Q 160
BNEQ160DG

UltraStand  
Universal 
BNEUSUDG

FlexTop 2702

BNEFT270 

Ergo-Q 330 
BNEQ330

Ergo-Q Hybrid  
Pro 
BNEQHPDG

Robuust aluminium 
sandwichmateriaal, 
lichter dan aluminium

Robuust aluminium 
sandwichmateriaal, 
lichter dan aluminium

Robuust aluminium 
sandwichmateriaal, 
lichter dan aluminium

Hylite aluminium, 
zeer licht materiaal

ABS kunststof

Robuust aluminium 
sandwichmateriaal, 
lichter dan aluminium

donkergrijs, 
mat

Zilver

Zwart-grijs

Inches

tot 16”

tot 17”

13-16”

13-15“

12-17‘‘

tot 16”

Aantal 
standen

7

5

6

7

6

• voor tablets: 
5 basis plus 
5 meer

• voor 
laptops: 5 
basis

donkergrijs, 
mat

donkergrijs, 
mat

donkergrijs, 
mat



Gemiddeld

Gemiddeld

Hoog

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

• De documenthouder is scharnierend, waardoor de 
laptop gemakkelijk kan worden geplaatst

• Verstelbaar tussen 90-210 mm (geschikt voor elke 
hoogte)

• Antislipvoetjes

• Verstelbaar in 5 standen, 110 - 240 mm
• Antislipvoetjes
• Bijzonder stabiel

• Duurzaam materiaal
• Gemaakt van samengeperst, gerecycleerde plastic 
flessen

• 100% opnieuw recycleerbaar

13-16“

13-15“

14-17“

• 230 x 310 x 7
• 390 
• 90 - 210

• 230 x 310 x 9
• 430
• 110 - 240

• 215 x 350 x 140 
• 501 
• 140-180

5

5

3 

Ergo-Q 2602  
BNEQ260 

Ergo-Q 220 
BNEQ220 

Ergo-Top 320 
Circulair3 
BNETOP320CLGY 
BNETOP320CLGRN 

Hylite 
aluminium, 
zeer  
licht 
materiaal

Hylite  
Aluminium, licht 
materiaal

PET vilt,  
duurzaam materiaal

Zilver

Zilver

lichtgrijs 
of 
groen **

Artikelnaam
Artikelnummer

Afbeelding
• Afmetingen (mm)
• Gewicht (g)
• Hoogte 
verstelbereik (mm)

Materiaal Kleur Unique selling points
Koeling
• Laag
• Gemiddeld 
• Hoog

Geïntegreerd  
Documenten-
houder

Mobiel 
(Opvouwbaar tot 
een smal/compact 
formaat)

Inches Aantal 
standen

1 De QR-code brengt je naar de instructies over of jouw laptopmodel geschikt is voor de UltraStand. 
2 Ook verkrijgbaar voor 12 inch. Artikelnummer: BNEQ27012, BNEQ26012.
3 Kleuren op aanvraag: Andere kleuren dan de standaardkleur  en “lichtgrijs” zijn mogelijk vanaf een minimum bestelhoeveelheid van 100 
stuks per product. Neem contact met ons op voor meer informatie over de andere kleuren: info@bakkerelkhuizen.com.


