notebookup
Er en stander i et enkelt og stilrent design, som hæver din
bærbare computer op til ideel højde, når du arbejder ved
skærmen. notebookup passer til alle bærbare computere
fra 12 til 17 tommer skærmstørrelse.
Diskret placeret er et hul til kabler, hvis din bærbare computer
skal tilkobles eksternt tastatur, mus, mv.
Efter brug kan tastaturet placeres i standerens fod, for derved
at spare plads på bordet når du ikke arbejder med computeren.
notebookup er designet således at både standeren, og din
bærbare computer står stabilt. notebookup kan let ﬂyttes fra
skrivebordet til mødebordet, eller hvor du ønsker at arbejde.
Med en notebookup stander får man en ﬂot løsning, der sikrer
at de gældende regler for ergonomisk indretning af skærmarbejdsplader
bliver opfyldt
Få din skærm op i øjenhøjde!
notebookup kompenserer for den bærbare computers svaghed, og
sørger for en ﬂot, elegant og ergonomisk arbejdsplads.
Et af den bærbare computers svage punkter er den lave skærmhøjde,
som medfører gener på grund af belastning i ryg og nakke.
For at forebygge disse gener anbefaler fysioterapeuter at computer
skærmen placeres således, at den øverste kant af skærmen er i vandret
højde med øjnene.
Den bærbare computer erstatter i dag ofte den stationære arbejdsstation.
Vi anbefaler at kombinere notebookup med ekstern mus og tastatur, for
at leve op til de krav som Arbejdstilsynet stiller til skærmarbejde.
notebookup standeren løser dette problem på en ﬂot enkel og funktionel
måde
design
”Ideen til notebookup standeren, er opstået da jeg selv i perioder gik
til kiropraktor fordi, jeg som så mange andre sad og krøller mig
sammen foran min bærbare computer.
Dette sammenholdt med at jeg på et tidspunkt var på besøg på hos en virksomhed,
hvor en ansat havde placeret sin bærbare computer på en grim gammel papkasse.
Dette var en åbenbaring, at andre også havde det samme problem med den lave
skærmhøjde, når man arbejder med en bærbar computer og var således afsættet
på en lang design og udviklings proces, indtil notebookup standeren var færdig.”
notebookup er designet af Morten Kokkedoff designer og arkitekt.
Morten er uddannet arkitekt og designer fra Arkitektskolen i Århus.

Yderligere info
På www.notebookup.com kan du se, læse og bestille notebookup standeren.

