Ergowork laptopstandaard circulair
Eenvoud en circulariteit

Gezond werken met een
laptopstandaard
Verhoog het scherm van de laptop en voorkom
nek- en rugklachten
Met deze laptopstandaard verhoog je het
scherm van de laptop, zodat je niet steeds
in een voorovergebogen belastende houding
werkt.

Een voorovergebogen houding zorgt
namelijk voor meer spierspanning in je nek
en schouders. Dit kan leiden tot fysieke
klachten.
100% recyclebaar
Deze circulaire laptophouder is gemaakt van
gerecyclede petflessen. De producten zijn
zelf ook weer volledig recyclebaar.
Compact
Deze lichtgewicht laptopstandaard bestaat
uit twee delen die je eenvoudig in elkaar kunt
schuiven. De laptopstandaard is hierdoor
makkelijk mee te nemen in een laptoptas.

Richtlijnen laptopwerkplek
Als je - bij elkaar opgeteld - meer dan 120
minuten per dag op een laptop werkt,
adviseren wij om gebruik te maken van een
laptopstandaard, een compact toetsenbord
en een muis.
In de Arbowet is een richtlijn opgenomen
waarin staat dat bij meer dan 120 minuten
werken met een computer het beeldscherm
en toetsenbord onafhankelijk van elkaar
moeten kunnen worden ingesteld. Dat
is met een laptop onmogelijk. Met een
laptopstandaard kan het laptopscherm op de
juiste hoogte en afstand gezet worden. Het
gebruik van een toetenbord en muis maakt
het mogelijk om ook deze hulpmiddelen
op de juiste en minst belastende positie te
gebruiken.

Handige hulpmiddelen voor de (laptop) thuiswerkplek

Oploft zit-sta platfom

Slide compact keyboard
met numeriek

Unimouse verticale
ergonomische muis

Footmate basic
instelbaar voetensteun

Afmetingen
De laptopstandaard is verkrijgbaar in een hoge en lage variant.
•
•

Laag: verhoging beeldscherm 10 cm (80 gram)
Hoog: verhoging beeldscherm 16,7cm (120 gram)

Welke afmeting is geschikt voor mij?
Typ je blind? Dan adviseren wij een hoge variant.
Typ je niet blind? Dan adviseren wij een lage variant*.
*

Mensen die niet blind typen kijken wisselend naar het scherm en toetsenbord.
De lage variant voorkomt veel onnodige spierspanning in de nek.

Meer informatie over dit product?

Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat wij
voor jullie organisatie kunnen betekenen. Onze adviseurs
helpen graag met het maken van de juiste keuze voor een
circulaire laptopwerkplek.
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