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Agitek Control Room Furniture



Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

Agitek Single Level Control Room Furniture



Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

Tafel elektronisch in 
hoogte verstelbaar 
620-1270mm.

Agitek meldkamer-/controletafels met een vaste multi monitorrail opstelling



Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

Ergonomisch gevormd werkblad met aanzitzijde in radius R2000 inlopend 
hetgeen de operator volledige bewegingsvrijheid en overzichtelijkheid 
over de monitoropstelling verschaft.

Zeer stabiele 2poots meldkamer-/controletafel voor 4 x 27” monitor.
De tafel is elektronisch in hoogte verstelbaar van 620-1270mm.



Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

Agitek Single Level Control Room Furniture



Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

Agitek meldkamer-/controletafels zijn leverbaar met 
een elektrisch verstelbare monitorrail opstelling

Afwisselend zittend en staand werken activeert de bloedsomloop

BSE Elektrische Monitorlift is traploos in hoogte verstelbaar 
over een traject van 200mm. Zo kan de operator de juiste kijk-
hoogte en kijkhoek instellen bij actieve of passieve zithouding.



Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

De apparatenkast/kabelbox heeft 
een beperkte ruimte waarin 19” 
profielen zijn gemonteerd voor 
plaatsing van 19” powersupplies, 
ThinClients of extenders.

De tafel is uitvoerbaar met of zonder apparaten-/kabelbox

Agitek Single Level



Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

AGITEK SINGLE LEVEL CONTROL ROOM FURNITURE
Multiple screen solutions

Zeer stabiele 2poots meldkamer-/controle- 
tafel voor 5 x 27” monitor.
De tafel is elektronisch in hoogte verstelbaar 
van 620-1270mm.

Ergonomisch gevormd werkblad met aanzitzijde in radius R2000 inlopend 
hetgeen de operator volledige bewegingsvrijheid en overzichtelijkheid 
over de monitoropstelling verschaft.



Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

Agitek
Multi Screen Solution

Met of 

 zonder arpparaten-/kabelbox



Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

Voorbeeld Productomschrijving Agitek tafels

*De mogelijkheid om over de schermen heen te kunnen kijken is hier aanwezig.
*Voor VarioFocus gebruikers is het ideaal.
*Schermhoogte kan per operator individueel op gewenste hoogte worden versteld.

Agitek Single - Level Meldkamer / Controller tafel:
 
Art. nr. 1411.SILA.3x27
Agitek Single Level Controller werktafel. 
* Tafel voor 3x 27” monitoren lineair in ergonomische radius geplaatst. Schermbreedte 630mm.
* Werkblad 2200x1200mm. (bxd) met ergonomisch gevormde aanzitzijde breedte 1600mm. in 
 radius R2000 inlopend. 
* Kijkafstand op de 27” beeldschermen is vanuit zittende werkpositie 700mm. 

Hoogte verstelling werkblad:
* Hoogte verstelling traploos van 620-1270mm. d.m.v. 2 stuks geruisarme veiligheids-elektromotoren. 
* In het werkblad zijn 3 of meer kabeldoorvoer gaten Ø60mm. met afdekdop in zwart aangebracht. 
* Onder het werkblad is een kabelbox/PC kast aangebracht welke is aangesloten op de kabeldoorvoer gaten. 

Veiligheid:
* De motorische verstellingen van het blad zijn uitgerust met een ISP beveiligingsysteem. 
 (Intelligent Squeeze Protection System) Wanneer zich een obstakel in het versteltraject bevindt zal het systeem  
 abrupt de op- f neergaande beweging stoppen en zich automatisch enkele centimeters in tegengestelde richting  
 gaan bewegen. 
* Het ISP beveiligingsysteem is puur ontwikkeld als apparatuur- beveiliging en niet als persoonlijke beveiliging.  
 Het systeem draagt bij aan het voorkomen van mogelijke beschadiging aan het aandrijfsysteem bij onoplettende  
 bediening van de hoogte-verstelling. 
* Dynamisch hefvermogen ca. 250kg., verstelling synchroon en perfect horizontaal. 
* Statisch maximaal belastbaar tot 500kg. Bij statische belastbaarheid tot 500kg. blijft  de constructie op ingestelde  
 hoogte, zakt niet in en blijft perfect horizontaal. Belasting toleranties bij gelijkmatige verdeling van het gewicht. 
* De motoren generen bij werking minder dan 50dB(A) geluid ter hoogte van de oren van de  gebruikers. 
* Verstelsnelheid ca. 40-45mm. per seconde. Over het volledige sta/zit versteltraject van 620-1310mm. is dit  
 ±10-15 seconden. bij een alleen zittende werkhouding met versteltraject van 620-850mm. is dit ca. 5 seconden.   
 Versteltraject is programmeerbaar op een kleiner traject binnen het totale bereik.
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*Alle hoeken van het pootstel zijn rond R10 afgewerkt.
*Alle elektrische componenten zijn voorzien van CE markering.
*Energie verbruik <15KWh per jaar. 
*Het meubilair is voorzien van een naar CE voorschrift M8 aarding aansluiting welke door uw IT afdeling op het netwerk  
 aangesloten dient te worden..

Bediening hoogte verstelling:.
 
*Tafel is standaard uitgevoerd met een ronde inbouwschakelaar voorzien van display met digitale hoogte aanduiding  
 en up/down functieknoppen. Optioneel een rechthoekige inbouw schakelaar met LCD touch screen, digitale hoogte  
 aanduiding, 4 pre-select hoogte instellingen, up/down toetsen en programmeer functies. 
 Schakelaars standaard rechts geplaatst.
*Elektronische schakeling voor “Soft start/Soft stop” functie.

Constructie: 
*Zeer stabiel 2poots onderstel met 2 stuks 3voudig telescoperende aluminium poten, elk 24voudig gelagerd met teflon   
 membraam lagering en een uitermate hoogwaardige precisiepassing voor spelingvrije opstelling. 
 De poten zijn vervaardigd uit hoogwaardig dikwandig aluminium profiel.  

*Elke verstelzuil wordt aangedreven middels een elektromotor aangesloten op een kogelomloop spindel. Beide mortoren  
 worden aangestuurd door een microprocessor en Hall sensoren waarmede een perfecte synchroon verstelling  
 verkregen wordt.

*Bladdrager constructie vervaardigd uit hoogwaardig dikwandig stalen buisprofiel 30x30x2,5mm. solide gelast en  
 duurzaam bevestigt op het motorhuis van de verstelzuilen. 
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*Knievrijheid in diepte is ca.725mm. gemeten vanaf de bladrand aanzitzijde tot aan de boogtraverse, bladdrager  
 constructie met het werkblad heeft een dikte van 42mm. bij keuze volkern blad en 50mm. bij keuze HPL werkblad,  
 het werkblad is aan de onderzijde > 200mm. vrij van obstakels gemeten vanaf de werkzijde.  
 Boogtraverse is 200mm. vrij van de vloer hetgeen een onbeperkte vrije voetenruimte (>800mm.) verstrekt.  
 Bewegingsvrijheid in de breedte tussen het pootstel is 1840mm., bewegingsvrijheid in breedte onder het werkblad  
 is onbeperkt.

*Onderstel aluminium delen naturel geanodiseerd, stalen delen voorzien van milieuvriendelijke epoxy poedercoating  
 in standaard kleur alu zilvermetallic RAL 9006. Andere RAL kleuren op aanvraag.

Kabelmanagement:
*In het werkblad en monitorblad zijn kabeldoorvoer gaten Ø60mm. met afdekdop in zwart aangebracht.

*Onder het werkblad en monitorblad is een doorlopende kabelbox met aansluiting voor kabelrups aangebracht. 
 In deze kabelbox worden Wielant stekkerdozen geplaatst worden om de monitoren van 220V te voorzien.

Standaard in Kabelbox:     
 
*1x 19” rack met 1x 19” power supply geschikt voor patch-
panels. De kabelbox leent zich tevens om extenders en/of 
KVM switches te plaatsen. Afmeting van apparatuur is hier-
in beperkt tot de beschikbare ruimte in de box. De kabelbox 
is 300mm. hoog 200mm. breed en 200mm. diep. 
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Bureaubladen naar keuze in HPL of Volkern uitvoering:
*Bladen vervaardigd uit 25mm plaat materiaal met HPL (High Pressure Laminate) bladbedekking, laminaatdikte 
1,6mm. of volkern plaatmateriaal massief laminaat dikte 12mm. in uni kleuren grijs en wit of houtdecor beuken, 
kersen, peren of ahornprint. Brandveiligheidklasse HPL: B1/Volkern BS2.
Bij HPL bladen bladranden afgewerkt met 2mm ABS band in bijpassende kleur, bij volkern bladen kern zwart 
zichtbaar op de randen, bladkanten geslepen en gepolijst. Bij het volkern werkblad is de aanzitzijde afgeschuind/
afgerond waardoor er geen scherpe kant aanwezig is. 
Deze afgeschuinde kant is erg prettig bij werken met de muis. Buitenhoeken R60 en randen R2  
afgerond. Toplaag uitgevoerd met een diffuse reflectie, niet glimmend, de diffuse reflectie factor  
ligt tussen 0,3 en 0,6. (NPR1813 en NEN 3087). Ca. 45 glanseenheden, niet glanzender dan  
zijdeglans.

Arbo/NEN normering:
*Meubilair geschikt als sta/zit werktafel, meubel voldoet aan de volgende Arbo eisen:
NPR 1813:  Nederlandse Praktijk Richtlijn 1813 eisen voor kantoormeubilair.
NEN-EN 1335:  Europese norm voor kantoormeubelen, -stoelen.
NEN-EN 527:  Europese norm voor kantoormeubelen, -tafels en –bureaus.
NEN 2449 (+ NEN 2441 samengevoegd): 
 Ergonomische criteria voor kantoor- werk (sta/zit) tafels.

Bladrand aanzitzijde afgeschuind bij volkern  

Licht grijs 074FH Wit 085FH Kersen 1590FH Beuken 291FH Ahorn 305FH Peren 308FH
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BSE Elektrische Toolbar monitor opstelling 3 x 27” monitor: 

Art.nr. 13923094141.6
Flatscreen railsysteem geschikt voor het lineair ophangen tot 3 stuks 27” TFT/LCD monitoren in een ergonomisch 
en overzichtelijke radius naast elkaar. Aluminium extrusie profiel met 3 stuks multifunctioneel in breedte instelbare 
Copperhead Maxi/Maxi LCD armen.

*Horizontale kabelgoten en verticale kabelrupsen zorgen voor een perfect en veilige afwerking van de bekabeling 
boven het monitorblad.

*Staanders worden met een desk-trough verbinding aan het werkblad bevestigt, kabeldoorvoer gaten in directe  
omgeving verzekeren een efficiënte kabelafvoer naar de onder het werkblad aangebrachte kabelbox.

*CopperHead Maxi/Maxi LCD armen zijn vervaardigd uit High Tech massief aluminium, voorzien van draaipunten 
voor full operational zwenk- kantel- en rotatiefuncties, messing lagerbussen, toolbar aansluiting en een Semi Quick 
afneembare Vesa adapter met 75/100mm. passing. Hiermede kan de monitor eenvoudig gemonteerd of vervangen 
kan worden. Maximale uitslag 414mm. maximaal belastbaar 8kg./arrm.

*De toolbar van de opstelling is traploos elektrisch in hoogte verstelbaar over een traject van 211mm., 
de LCD armen zijn in breedte instelbaar langs de profilering van de toolbar en is eenvoudig uitbreidbaar 
naar een nopstelling met extra monitoren. 

*Kleur geheel naturel geanodiseerd, afdekkappen licht grijs.

*Alle bekabeling efficiënt, veilig en onzichtbaar weggewerkt.
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Welkom bij Buren Systems International BV
Onze brochures bevatten producten welke zijn ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met eindgebruikers,  

ergotherapeuten, centralisten, operators, werkplek analisten, ontwerpers en leveranciers van technische  

componenten. Onze catalogus bevat veel standaard ergonomische werktafels en ander kantoor / werkplek  

meubilair, echter elk jaar worden weer nieuwe speciaal vervaardigde werktafels of ander meubilair  

ontwikkeld, welke speciaal zijn toegesneden naar de individuele gebruiker, toepassing of taak. Wij zien milieuvrien-

delijkheid en de verzekering voor een goede arbeidsomgeving  is een collectieve taak, laten we er samen iets aan 

doen om ook uw werkdag te veraangenamen.

Brochures Buren Systems International BV

Adriaen Banckertstraat 16 | 3115 JE Schiedam | T: 010-409 18 28 | info@burensystems.com | www.burensystems.com

Buren Systems International BV streeft constant naar een hoog kwaliteitsniveau van haar 
producten en diensten. Buren Systems International BV heeft dit beleid verwoord in een 
kwaliteitssysteem. Via ISO 9001 wordt dit vastgelegd en gecontroleerd. Altijd boven ver-
wachting presteren. 
We stellen hoge eisen aan kwaliteit bij alles wat we doen, zowel wat betreft materiaal en 
duurzaamheid als ergonomie en design. Ons streven is om onze klanten altijd kwaliteit 
boven verwachting aan te bieden.

Controle- | Meldkamer inrichting 
Meldtafels
Controletafels, Video Wall combinaties
Professionele beeldscherm opstellingen
Single level Control Room Furniture
24uurs stoelen
Flatscreen / Monitor Armen
Videowall oplossingen
Verlichting
Call Center inrichting
Scheidingswanden
Opzetwanden
Alu systeem wanden
Lounge systemen wanden
Stand alone systeem wanden
Desktops scheidingswanden
Split-level tafels
Design Office
Speciale kantoorwerkplekken | Speciaal ontworpen
Vergaderen
Opbergen
Interieurbouw
School
Tekenkamer
Ergonomie in industrie
Werkplaats organisatie middelen
Zorg meubilair

Kom gerust een kijkje nemen in het 
Meldkamer Experience Center 
van Buren Systems International BV

U bent van harte welkom


