InnoDesk
zit-sta-bureau

De InnoDesk is een innovatief zit-sta werkplekconcept. Een
van de unieke aspecten is de geïntegreerde WORK &
MOVE software.
De software en het zit-sta bureau helpen u om meer af te wisselen in
houding en u bewuster te zijn van uw gedrag achter de computer.
Het effect van het afwisselen van staan en zitten heeft als gevolg dat de
concentratie langer op een hoog peil kan blijven (Ebara, et al., 2008).
Ook de daadwerkelijke werkprestatie tijdens beeldschermwerk verbetert door
een zit-sta bureau (Garrett et al., 2016; Choi, 2010; Hedge en Ray, 2004).

Modern design, ergonomisch en flexibel
Met de InnoDesk introduceert BakkerElkhuizen een unieke manier om
aantoonbaar de mentale en fysieke fitheid van medewerkers te verbeteren. De
InnoDesk is een rijk uitgerust zit-stabureau die voorzien is van de WORK &
MOVE (SitStandCOACH en PitStops) software. Samen met deze software biedt
het de gebruiker de mogelijkheid om het bureau via het toetsenbord en/of
muis aan te sturen en via single button naar de gewenste zit- of stahoogte te
dirigeren. De InnoDesk voldoet aan de NEN-norm. We leveren de InnoDesk
standaard met een desk-connector en de WORK & MOVE software.

Work Smart - Feel Good

Voordelen InnoDesk
Compatibel
Het bureau is automatisch in hoogte
verstelbaar met onze bijgeleverde software
WORK & MOVE. Uiteraard is het ook mogelijk
het bureau met 1 druk op de knop in de hoogte
te verstellen.

Ergonomisch
Doordat het bureau in hoogte verstelbaar is,
neemt u altijd de juiste zit- en stahoogte in. De
hoogte van het bureau is instelbaar van 65-134
cm.

Kenniscentrum
Staand-zittend werken wordt steeds populairder. Maar
wat zijn nu daadwerkelijk de effecten van afwisselend
staand-zittend werken? Draagt het alleen bij aan de
gezondheid of ook aan andere factoren? Deze impact is
onderzocht d.m.v. meerdere onderzoeken onder
callcenter medewerkers.
Procesoptimalisatie en scherpe targets verbeteren de
prestatie van...

Specificaties
Eenvoudig
De InnoDesk is eenvoudig in elkaar te zetten.
Met het gepatenteerde Twist & Lock systeem
heeft u geen gereedschap nodig om het bureau
in elkaar te zetten. En dat lukt dan ook binnen 5
minuten.

Design
Het bureau is strak en modern. Door het
geïntegreerde kabelmanagement aan de
bovenzijde zijn de kabels uit het zicht.

Logistiek
Door zijn ontwerp is het bureau ook nog uiterst
mobiel. 8 complete InnoDesks passen makkelijk
op 1 pallet. Samen met de korte opzettijd,
bespaart u enorm op zowel facilitair als
logistiek vlak.

Breedte

1600 mm

Hoogte

650 mm

Diepte

800 mm

Gewicht

55.3 kg

Artikelnummer:

BNEIQSSDB155 (Meer versies)

Contact

BakkerElkhuizen
Taalstraat 151
5261 BC Vught
Netherlands
tel. +31 365467265
email. info@bakkerelkhuizen.nl
website: www.bakkerelkhuizen.nl

Persoonlijke instellingen
Het grote voordeel van onze WORK & MOVE
software is dat uw persoonlijke wensen
opgeslagen worden en zodra het bureau
gekoppeld is aan uw computer hij uw
persoonlijke zit-en stahoogte herkent. Ideaal
met flexibele werkplekken.
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