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Callcenter meubilair



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

Buren Systems Call center
Overzichtelijke opstelling | Vrij blikveld | Hoogte verstelbaar | Vrije ruimte | Concentratie

Ontworpen volgens huidige Arbo regeling en NEN -EN criteria, met gebruik van de juiste 
geluidswerende materialen, verantwoordelijke kijkafstand + kijkhoek op de monitoren 
en  het multifunctioneel verstelbare werkblad verstrekt de gebruiker(ster) een serene  
werkplekomgeving.

A k o e s t i e k 



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

Ruimtelijk overzicht op de 
monitoren en ergonomisch in 
radius gevormde aanzitzijde 
van het bureaublad en ruime 
beenruimte onder het werk-
blad maken het mogelijk dat 
gebruik(st)er zich vrij over de 
gehele breedte van de werk-
plek kan bewegen.

R u i m t e 
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In hoogte verstelbaar

Kantelbaar | Draaibaar
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Scheidingswanden DB75 AK+ Super akoestisch 
zijn essentieel noodzakelijk aan een juiste demping 
van indringend omgevingsgeluid op de individuele  
werkplek in compacte opstelling.
De 75mm. dikke wanden zijn in het “ Sandwich  
principe” vervaardigd met een dubbele kern van  
plaatmateriaal met aan de twee buitenzijden een 
35mm. geluidsabsorberend mousse (melamine) 
is aangebracht. Het geheel is tweezijdig overtrok-
ken met een textiel of (kunst) leder en omkaderd met  
aluminium design- profiel- materiaal.

De DB75 AK+ Super Akoestische wanden hebben bij een 
100% inkomende geluidsgolf een doorlaat van < 0,01% 
(Test rapport Universiteit Luik België op verzoek leverbaar)

Standaard kleur voor antraciet gelakt, zilvergeanodiseerd 
of tegen meerprijs gelakt in een RAL-kleur.

1) Kaderprofiel 75mm. standard in alu zilver of antraciet.
2) Kerm MDF 2 x 3mm.
3) Geluidsabroberend Mousse 2 x 53mm.
4) Tweezijdig textiel overtrokken.
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Euroline ergonomisch werkblad Een uitgekiend detail, zeer gebruiksvriendelijk. De 27,5° schuin aflopende facetkant van Euroline biedt een brede ondersteuning aan 
de onderarmen en ligt in dezelfde hoek als het toetsenbord. Vooral bij het langdurig werken met de muis wordt de onderarm hierdoor niet afgekneld op een scherpe 
tafelbladrand en geeft een betere doorbloeding. Erg prettig om aan te werken. De hoog/laag functionaliteit van de bureaubladen, zittend en staand werken, geeft 
bewegingsvrijheid wat doorwerkt tot een gezonde en aangename werkomgeving.
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Snelverstelling drukveer
mechanische verstelling

Handslinger verstelling

Inbouw display schakelaar 
3 geheugen plaatsten

Eenvoudige onderbouw schakelaar
Afstandsbediening

Full Option kabelmanagement

Onderbouw display schakelaar 
4 geheugen plaatsen
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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




