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U w  e r g o n o m i s c h e  m o b i e l e  w e r k p l e k

Ergo-Q 330

Plaatst het beeldscherm van de laptop op 
de juiste hoogte; 

Verbetert de werkhouding, vermindert de 
nekbelasting en verhoogt het comfort 
tijdens werken met laptop (2)

Hogere productiviteit door geïntegreerde 
(gepatenteerde) documenthouder (2)

'Money saver': maakt een externe monitor 
overbodig en bespaart werkbladruimte 

Ultra mobiel: lichtgewicht, volledig 
inklapbaar tot A4 notitieblok formaat, 
past in iedere laptoptas

Open ontwerp bevordert ventilatie en 
voorkomt (over)verhitting van laptop

Voldoet aan wettelijke eisen en richtlijnen 
voor gezond beeldschermwerk (1)

De desktop computer wordt steeds vaker vervangen door de flexibel 
inzetbare laptop. De laptop is echter niet geschikt voor intensief gebruik; 

door het vaste toetsenbord en het te laag staande beeldscherm ontstaat een 
voorovergebogen, belastende werkhouding. Bij langdurig gebruik kunnen 

irritatie en lichamelijke klachten het gevolg zijn.

Ergo-Q 330 biedt dé oplossing voor de mobiele werker. Met de Ergo-Q 330 
plaatst u het beeldscherm van de laptop snel op de door u gewenste hoogte 

en heeft u direct een handige documenthouder ter beschikking.
In combinatie met een extern toetsenbord en een externe muis creëert u 

zowel op kantoor, thuis als bij de klant uw eigen ergonomische werkplek!
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Uw dealer

Bakker & Elkhuizen Ergonomie

tel: 036-546 7265
www.bakkerelkhuizen.nl

Materiaal

ABS

Rubber anti-slip voetjes; aluminium verstelstang

Afmetingen

ingeklapt (bxdxh): 228 x 310 x 13 mm

in gebruik (bxdxh): 228 x 310 x (113-193) mm

hoek documenthouder: 20° - 40° (6 standen)

Gewicht

485 g

U w  e r g o n o m i s c h e  m o b i e l e  w e r k p l e k

Ergo-Q 330

Ergonomische richtlijnen en wetgeving

De Europese Richtlijn 90/270/EEC verplicht de 
werkgever om maatregelen te nemen ter preventie 

van lichamelijke klachten. Het toetsenbord dient los 
van het beeldscherm verplaatsbaar en in 

hellingshoek instelbaar te zijn. Tevens moet de 
mogelijkheid bestaan om een beeldschermverhoger 

te plaatsen onder het beeldscherm. Een 
documenthouder is verplicht indien tijdens het 
werken met de computer regelmatig papieren 

documenten worden geraadpleegd.

Deze richtlijnen gelden niet alleen voor desktop 
computers, maar ook voor laptops indien de 

gebruiker gedurende langere tijd met de laptop 
werkt. In Nederland is, zonder aanvullende 

voorzieningen, het laptopgebruik gemaximeerd
tot 2 uur per dag.

(1) Met de Ergo-Q 330 in combinatie met een extern 
keyboard wordt aan de wettelijke verplichtingen 

voldaan en vervalt de genoemde beperking.

 Wetenschappelijk onderzoek

(2) Uit recente studies in Nederland en Zweden blijkt 
dat het werken met de Ergo-Q laptophouder leidt tot 

een significant betere werkhouding, 
productiviteitsverhoging (+17%), een lagere 

nekbelasting (-32%) en meer comfort (+21%).

In 6 standen verstelbaar in hoogte voor 
optimale kijkhoek

De documenthouder is naar voren 
kantelbaar voor eenvoudige plaatsing van 
de laptop

Open ontwerp bevordert ventilatie en 
voorkomt (over)verhitting van laptop

Ultra mobiel: lichtgewicht, volledig 
inklapbaar tot A4 notitieblok formaat, past 
in iedere laptoptas
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