
Documentenhouder - Productoverzicht 

Hoe lees je een boek? - Dat klopt, je houdt het voor je in een hoek die voor 

jou comfortabel is. Hetzelfde effect bereik je met een documenthouder. 

Door hem tussen het toetsenbord en het scherm te plaatsen, werk 

je in één lijn en vermijd je een verdraaiing van de nek. Plaats geprinte 

documenten en digitale apparaten (bv. tablet, smartphone, enz.) 

comfortabeler op de documenthouder voor je. Dit stelt je in staat sneller 

te werken met een gezonde lichaamshouding. Kan je niet beslissen welke 

documenthouder voor jou geschikt is? Stel jezelf de volgende vragen:

www.bakkerelkhuizen.nl

• Moet de documenthouder verschillende hoogte-instellingen

hebben?

• Moet het werkblad van de documenthouder beweegbaar zijn,

zodat je zowel aantekeningen kunt maken als kunt lezen?

• Welke afmetingen moet de documenthouder hebben? (Plaatsing

van grote mappen of tablets?)

• Wil je jouw toetsenbord onder de documenthouder kunnen

schuiven?

• Welk materiaal vind je mooi, is duurzaamheid belangrijk voor jou?



www.bakkerelkhuizen.nl

Een ergonomische werkplek

Het plaatsen van documenten links, rechts of zelfs direct voor het toetsenbord zorgt 

voor extra belasting van de nekspieren en ogen. Dit kan leiden tot nekpijn, hoofdpijn 

en zelfs arbeidsongeschiktheid.  

 

Dit kan eenvoudig worden voorkomen door een documenthouder tussen 

het scherm en het toetsenbord te plaatsen. Zo zorg je meteen voor een veel 

comfortabelere en ergonomischere beeldschermwerkplek. 

De voordelen:

• Maak optimaal gebruik van de ruimte tussen het scherm en het toetsenbord

• Leg er documenten, boeken, mappen, notities of zelfs een mobiele telefoon op.

• Houd jouw bureau opgeruimd en zorg voor een betere concentratie en een 

hogere productiviteit. 

Infobox

 

Meer productinformatie over de documenthouders.



Q-doc 415
BNEQDOC415

Acrylaat 30 - 45 mm 390 x 275 x 120 
mm

Vast 7 • Hoge schuifrand voor zware dossiermappen
• Smaller

120 mm 240 mm

Q-doc 515  
Circular**
BNEQDOC515CLGY

PET vilt gemaakt 
van gerecycleerd 
materiaal 
en 100% 
recycleerbaar

30 - 45 mm 450 x 295 x 95 
mm

Vast 4 • Hoge schuifrand voor zware dossiermappen
• Groot opslagoppervlak
• Duurzaam materiaal
• 100% recycleerbaar

95 mm 150 mm

FlexDesk 
630N
BNEFDESK630N

Acrylaat 
(Werkblad in: wit)

Schuifbaar - past toetsenbord 
onder

3 • Hoge schuifrand voor zware dossiermappen
• Groot, antireflecterend werkoppervlak
• Verborgen pennenbakje 
• Praktische schuimrubberen rand voor uw hand bij het 
schrijven van notities

• Antislipvoetjes

40 mm 515 x 380 x 110 
mm

110 mm 180 mm

FlexDesk 640 
BNEFDESK640

Acrylaat 
(Werkblad in: 
zilver/grijs) 

Schuifbaar - past toetsenbord 
onder

3 • Hoge schuifrand voor zware dossiermappen
• Groot, antireflecterend werkoppervlak
• Verborgen pennenbakje 
• Praktische schuimrubberen rand voor uw hand bij het 
schrijven van notities

• Antislipvoetjes

40 mm 515 x 380 x 110 
mm

110 mm 180 mm

Artikelnaam
Artikelnummer*

Afbeelding Vast of verschuifbaar: het 
werkblad kan over het 
toetsenbord worden geschoven

Aantal stappen Unique selling points Materiaal Laagste instelling 
achterkant

Afmetingen 
(W x D x H in mm)

Hoogte voor het 
toetsenbord

Hoogste 
instelling aan de 
achterkant

Afmetingen

Q-doc 515
BNEQDOC515

Acrylaat 30 - 45 mm 515 x 290 x 120 
mm

Vast 7 • Hoge schuifrand voor zware dossiermappen
• Groot opslagoppervlak

120 mm 240 mm

FlexDoc Cristal 
Clear
BNEFDCC

Acrylaat 0 mm 384 x 260 x
80 mm

Vast (kan geen toetsenbord 
onder geschoven worden)

5 • Brede reeks hoekinstellingen
• Antislipvoetjes
• Smaller 

80 mm 130 mm



Q-doc 100
Circular**
BNEQDOC-
100CLGY

PET vilt gemaakt 
van gerecycleerd 
materiaal 
en 100% 
recycleerbaar

43 mm 505 x 285 x 100 
mm

Vast 1 • Duurzaam materiaal
• Gemaakt van samengeperste gerecyclede plastic flessen
• 100% recycleerbaar

100 mm

Q-doc 100
BNEQDOC100

Acrylaat 43 mm 505 x 285 x 100 
mm

Vast 1 • Extra laag aan de achterrand voor lage monitorposities 100 mm

Q-doc 100 
Special
BNEQDOC100SP

Acrylaat 45 mm 505 x 285 x 100 
mm

Vast 1 • Comfortabele schuimrubberen rand voor de hand bij het 
schrijven van notities

• Extra laag aan de achterrand voor lage beeldschermposities

100 mm

Q-doc 500
BNEQDOC500

Acrylaat 35 mm 505 x 280 x 180 
mm

Vast 1 • 30° helling,
• Geschikt voor zware dossiers (glijdt niet weg)
• Groot opslagoppervlak

180 mm

FlexDoc  
Circular**
BNEFDCLGY

PET vilt gemaakt 
van gerecycleerd 
materiaal 
en 100% 
recycleerbaar

0 mm 385 x 260 x
80 mm

Vast (kan geen toetsenbord 
onder geschoven worden)

3 • Duurzaam materiaal
• Gemaakt van samengeperste gerecyclede plastic flessen
• 100% recycleerbaar

80 mm 120 mm

Artikelnaam
Artikelnummer*

Afbeelding Vast of verschuifbaar: het 
werkblad kan over het 
toetsenbord worden geschoven

Aantal stappen Unique selling points Materiaal Laagste instelling 
achterkant

Afmetingen 
(W x D x H in mm)

Hoogte voor het 
toetsenbord

Hoogste 
instelling aan de 
achterkant

Afmetingen

* Het draagvermogen van alle documenthouders is 5 kg.
** Kleuren op aanvraag: Andere kleuren naast de standaardkleur en ‘lichtgrijs’ zijn leverbaar vanaf een minimale bestelhoeveelheid van 100 stuks per product. Neem contact met ons op om meer te weten te 
komen over de andere kleuren andere kleuren: info@bakkerelkhuizen.com.


