
Space-arm Single
Modulaire monitorarm met gasveer

De Space-Arm is de ideale arm voor op flexwerkplekken.
Veel kantoren worden ingericht volgens het ABW-principe:

Verschillende ruimtes passend bij de werkzaamheden.

Deze kantoorruimtes zorgen ook voor meer flexplekken. Door de
Space-Arm te gebruiken, verbetert u uw werkhouding, verhoogt uw

productiviteit en is er meer ruimte op uw werkplek.

Het beeldscherm moet vrij en gemakkelijk verstelbaar en kantelbaar zijn om aan
de behoeften van de gebruiker te kunnen worden aangepast (Richtlijn
90/270/EEG).

Te lage plaatsing van de monitor kan leiden tot een hogere nekspanning. Te
hoog plaatsen (bovenkant moet zeker niet boven ooghoogte komen) kan
eveneens tot problemen leiden. Wellicht nog belangrijker is de verstelbaarheid
van de diepte waardoor altijd een optimale kijkafstand mogelijk is. Hierdoor
wordt de informatie beter opgenomen en geeft de minste belasting voor de
ogen. Deze optimale monitorpositie werkt stukken comfortabeler en verhoogt
de productiviteit met 10% in vergelijking met een verkeerde positie
(Sommerich et al,1998).

Gezonder, comfortabeler en productiever werken

De keuze voor een monitorarm is dus belangrijk. De Space-Arm is een

monitorarm van een hoogwaardige kwaliteit met een modern design. Hij zal in

geen enkele moderne kantooromgeving misstaan. Daarnaast is hij verder

gemakkelijk uit te breiden naar meerdere monitoren. De Space-arm heeft een

hoogtebereik van 33-62 cm (bovenkant 19 inch beeldscherm) en een

dieptebereik van 25-58 cm. De juiste hoogte en de ideale afstand zijn

eenvoudig in te stellen. Hierdoor vermindert de kans op nekklachten.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/monitor-arm/space-arm/


Voordelen

Modulair
Deze monitorarm is uit te breiden van 1 tot
meerdere schermen (maximaal 8).

Bevestiging
Er zijn talrijke bevestigingsopties beschikbaar,
waardoor de Space-Arm Single op elk verticaal
of horizontaal oppervlak kan worden
gemonteerd, waaronder de meeste
paneelsystemen voor kantoormeubilair.

Eenvoudig
Met de gasveer-techniek verstelt u uw
monitorarm. Uitermate geschikt voor
flexwerkplekken.

Clean-Desk
Doordat uw monitor niet meer op uw bureau
staat, maar aan de arm vastzit, houdt u meer
vrije werkruimte over.

Ergonomisch
Een monitorarm zorgt voor de juiste
ergonomische houding. En verbetert uw rug- en
nekhouding en vermindert de belasting van de
ogen.

Snel
De Quick Change optie maakt het wisselen van
de monitor snel en eenvoudig.

Kennishuis

In kantoren neemt het gebruik van meerdere
monitoren toe.

Een aansprekend voorbeeld zijn beurshandelaren die in
een split second moeten beslissen over aankopen of
verkopen op basis van de informatie uit...

Specificaties

Breedte 521 mm

Hoogte 464 mm

Diepte 65 mm

Gewicht 3.3 kg

Artikelnummer: BNESP (Meer versies)

Contact

BakkerElkhuizen
Taalstraat 151
5261 BC Vught
Nederland
tel. 036-546 7265
fax. 036-546 7830
email: info@bakkerelkhuizen.nl
website: www.bakkerelkhuizen.nl

Work Smart - Feel Good

https://www.youtube.com/watch?v=j_zBZ6j_6rE
https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/whitepaper-optimaal-werken-met-twee-of-meer-beeldschermen/

