
LockerCase
Handige opbergbox, geschikt als

flexwerk koffer

De LockerCase is een persoonlijke opbergbox voor
kantooraccessoires waarmee flexwerkers altijd hun

kantoorbenodigdheden bij de hand hebben.

Met behulp van de LockerCase maakt u een clean desk policy
mogelijk en kan iedere flexwerker efficiënt en comfortabel werken.

De trend van flexwerkplekken wordt almaar groter, waardoor het van belang is
dat de werkplek opgeruimd achtergelaten wordt voor de volgende die aan dat
bureau zijn/haar werk gaat doen.

Het is ook van belang dat het gewicht van uw tas niet hoger wordt dan
ongeveer 10% van uw lichaamsgewicht. Laat daarom papieren en accessoires
achter in een LockerCase om ze de volgende dag weer te gebruiken

Daarnaast zorgt een clean desk voor focus. Hoe efficiënter uw spullen
opgeruimd zijn, des te minder u wordt afgeleid. Tevens voorkomt u dat er
gevoelige informatie open en bloot ligt.

LockerCase - flexwerk koffer

De LockerCase is een persoonlijke opbergbox voor kantooraccessoires

waarmee flexwerkers altijd hun kantoorbenodigdheden bij de hand hebben. Op

deze wijze kunnen zij zeer efficiënt en comfortabel flexwerken. De

geïntegreerde handgreep volgt de contouren van de hand van de gebruiker en

zorgt hiermee voor optimaal draagcomfort. De binnenkant van de LockerCase is

voorzien van een ruimte voor kleinarchief. Daarnaast bevat deze drie

bovenvakken met een universele indeling voor kantooraccessoires zoals

pennen, paperclips e.d.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptoptrolleys/lockercase/


Voordelen Lockercase

Duurzaam materiaal
De LockerCase is gemaakt van aluminium.
Hierdoor is deze ultra licht, maar zeer sterk.

Beschermd
U voorkomt dat er gevoelige informatie open
en bloot ligt. Daarnaast past de LockerCase in
nagenoeg iedere locker.

Praktisch
De LockerCase beschikt over een handig
handvat die zorgt voor een optimaal
draagcomfort, zonder dat uw spullen eruit
vallen.

Ruimte
Met behulp van de LockerCase creëert u
eenvoudig een geordende werkplek.
Rondslingerende materialen zijn hiermee
verleden tijd.

Ideaal
De Lockercase is de ideale oplossing voor
flexwerkers. Persoonlijke documenten en
spullen hebt u te allen tijde bij de hand.

Gemakkelijk
Uw documenten en materialen zijn eenvoudig
schoon te houden. Daarnaast blijven deze ook
droog en stofvrij.

Specificaties

Breedte 240 mm

Hoogte 100 mm

Diepte 410 mm

Gewicht 1.4 kg

Artikelnummer: BNELCASEBS (Zwart-zilver uitvoering)

BNELCASES (zilver uitvoering)

Contact

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

Work Smart - Feel Good

https://www.youtube.com/watch?v=ZOrKM0CG7pU

