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Jaloeziedeurkasten Jobline 

Kasten met metalen of kunststof deurlamellen zijn  
functioneel en veelzijdig toepasbaar. De hoogte- en 
breedtemaatvoering zijn afgestemd op een optimale 
vulling met ordners of laterale hangmappen.
De kunststof lamellen worden gemaakt van de  
milieuvriendelijke grondstof Polypropyleen. Stalen  
lamellen zijn door strakke vormgeving en keuzevrijheid  
in lakafwerking optimaal in te passen in de stijl en  
kleurstelling van de kantoorruimte.

Diverse formaten. 
Gelaste stalen ombouw. 
Stalen of kunststof lamellen roldeuren. 
Veiligheidsslot met 3 sluitpunten op kasten 195cm. hoog.

Geluidarme geleiding van roldeuren op gelaste monorail. 
Extra hardboard binnenwand voor extra geluids- 
absorptie en naadloze aansluiting van de legborden. 

Netto legbord breedte 107cm. 
Legborden geschikt voor laterale hangmappen 330mm. 
of 256mm.
Interieurs per 22mm. verstelbaar.

Justeervoeten van binnen en van buiten uit verstelbaar. 
Voorzijde recht of in radius design.
Jobline archiefkasten worden vervaardigd volgens  
internationale kwaliteitsnorm NEN- EN- ISO 9001- 2000 
en milieunorm NEN-EN-ISO14001-1996.

Topbladen in diverse houtsoorten en talrijke kleuren  
leverbaar.

Jobline stalen deuren brand- inbraak 
vertragend. Uitermate zware en stabiele 
kast geperfectioneerd in constructie en 
design.
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Jalouziedeurkasten Model BSI C BASIC
Ruim aanbod in modellen.
Kunststof jaloeziedeuren. 
Kunststof jaloeziën in de kleuren: 
parel, houtprint of aluminium. 
3punts sluiting (vanaf 145cm. hoog). 
3 hangmappen naast elkaar in uittrekframe van 120cm.
Blokkeerinrichting mogelijk bij gebruik meerdere uittrekframe’s. 
Ook later in te bouwen.
Stalen kast in de kleuren:
lichtgrijs Ral 7035, zwart Ral 9011, antraciet Ral 7016,  
rena beige, aluminium Ral 9006.
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BSI C BASIC ROLDEURKAST
De kleur van de binnenzijde van de roldeurkasten  
is altijd overeenkomstig met de kleur van de  
buitenzijde.
Stalen ombouw en verticale standaard kunststof 
lamellen leverbaar in drie standaard kleuren.
Voorzien van 1-puntssluiting.
Genummerde sloten.
Stalen slot en eindlamel.
Verzonken handgreep.
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Optie:
Lateraal hangmappen frame

Optie: 
Uittrekbaar hangmappen frame
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Rolluikkasten met horizontale geplaatste deuren 
Metalen kwaliteits rolluikkasten met gladde kunststof horizontaal  
geplaatste deuren. Ral 7016 antraciet, Ral 7035 lichtgrijs,  
Ral 9005 zwart. Afsluitbaar. Per legbord kunt u 15 standaard  
ordners opbergen. Legborden standaard geschikt voor laterale 
hangmappen. A4, met een spoorbreedte van 33,5cm. 
Uittrekbare hangmappenframes geschikt voor 3 x A4 hang- 
mappen of 2 x folio naast elkaar. Kantelbeveiliging. 
Prijs kasten zonder interieur en top.

PL roldeurkasten met verticaal geplaatste kunststof roldeuren. 
Kasten voorzien van stelpootjes. Deuren van brandvertragende 
kunststof. Voor kleur kastombouw en deuren: zie stalen. 
Afsluitbaar. Per legbord kunt u 13 standaard ordners opbergen,  
max. 35kg. Legborden standaard geschikt voor laterale  
hangmappen A4, met een spoorbreedte van 33,5cm. 
Nieuw uittrekbare hangmappenframes geschikt voor 3 x A4 hang-
mappen of 2 x folio naast elkaar. Prijs kasten zonder interieur  
en top.
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PLM2000 roldeurkasten met verticaal 
geplaatste kunststof roldeuren.
Kasten voorzien van stelpootjes. 
Deuren van brandvertragende kunststof. 
Diverse kleuren kastombouw en deuren. 
Afsluitbaar. 
Kast geschikt voor kleding opberging. 
Compleet incl. 3 legborden AL600 en hanger.

Kledingopbergers
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Everyday Draaideur kantoorkasten
Solide gelaste stalen kasten met 2x draaideur en cilinderslot, 
naar keuze met draaigreep. Voorzien van laterale legborden.

Standaard kleur: zwart, lichtgrijs, zilver 5% meerprijs.  
Overige kleuren 10% meerprijs

Open mobiele opbergkasten. Handig verrijdbare kast voor het  
opbergen van directe benodigdheden. Zware zwenkwielen 
waarvan 2 met rem maken het efficiënt en praktisch mogelijk  
om uw werkmateriaal steeds bij de hand te hebben op de  
dynamische werkplek. Rubberen wielen en stevige  
handgreep verzekeren een lichte bediening.
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METRIX Open Archiefkasten 
Staal gelaste kasten zonder deuren voor 
efficiënte en functionele archiefinrichting.
 
3 breedtes. 10 hoogtes. 1 diepte. 
Hoogte tot 2200mm. 
Ruime keuze in inrichting systemen. 
Standaard legbord. 
Lateraal legbord.
Sleuven legbord voor verdeelschotten. 
Uittrekbaar legbord. 
Lateraal hangmapframe. 
Uitrekbare hangmapframe.
Uittrekbare lade. 
Vakindelingset. 
Garderobe set. CD opbergrek.
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Metrix Open Archiefkasten
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Solide stalen gelaste kasten met versterkte draaideuren en een veiligheid-
sluiting met 3punts espagnoletslot. 

De variëteit in afmetingen en indelingsmogelijkheden tezamen met het grote  
aanbod in 25 verschillende kleuren of kleurcombinaties verzekeren een  
passende oplossing in elk archiefprobleem. 

Draaideurkast MD221 Geschikt voor 6 rijen ordners of 7 rijen hangmappen 
boven elkaar.

Metrix 1000
Draaideurkasten met een groot aanbod in diverse formaten.
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Schuifdeurkasten
De kasten zijn bij uitstek geschikt als ruimteverdeler van de werkomgeving. Door de keuzevrijheid van 
akoestische deuren en vaste panelen kunnen de kasten aan beide zijden toegankelijk worden gemaakt.

Het ontwerp van de kasten is modulair en biedt daardoor een grote keuzevrijheid in maatvoering,  
functionaliteit en afwerking. Deuren, topbladen, achter- en zijpanelen zijn verkrijgbaar in gelakt staal, 
houtdecor en zelfs gestoffeerd.  

De geperforeerde stalen deuren, voorzien van geluiddempend materiaal, bieden een optimale  
akoestische werking en dragen significant bij aan het verbeteren van het comfort van uw werkomgeving. 
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Het assortiment biedt een breed scala aan toepassingen en mogelijkheden 
in maatvoering, functionaliteit en materiaaltoepassing. De kasten zijn naar  
keuze in te richten met verstelbare legborden en volledig uittrekbare  
accessoires. Breedte: 160/200/240 cm, Hoogtematen: 190/156/122/88cm, 
Diepte: eenzijdig toegankelijk: 50 cm, tweezijdig toegankelijk: 55cm.

Kast, eenzijdig toegankelijk

Kast, tweezijdig toegankelijk

Kastombouw

S c h u i f d e u r k a s t e n
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Individuele opbergruimte als onderdeel van het bureau bevordert de efficiency van het werk en de orde en netheid op de werkplek. 
De laden zijn voorzien van vlakke metalen fronten met zijgreep. Het ladeblok is afluitbaar door middel van een slot met klapsleutel. 
Hierdoor word sleutelbreuk voorkomen. Voor berging onder het werkblad zijn de verrijdbare ladeblokken in twee dieptematen beschikbaar. 
Het vaste ladeblok kan als losstaand element naast wang worden geplaatst.

Uitvoering verrijdbaar ladeblok 60 cm diep
Dit model (KVL 60) is uitgevoerd met een stalen top, slot, materiaalbakje en 
kantelbeveiliging. De stalen laden zijn 50 cm diep. 
De lage lade (E3) is driekwart uittrekbaar tot 20 kg belastbaar. 
De hangmappenlade (T6) is door een telescopisch loopwerk volledig  
uittrekbaar, tot 35 kilo belastbaar en voorzien van hangmappenframe.  
Ladeblokken met hangmappenlade zijn voorzien van een contragewicht.

Uitvoering verrijdbaar ladeblok 76 cm diep
KVL-76 is voorzien van een topblad naar keuze en uitgerust met slot, separate 
pennenlade en kantelbeveiliging. De stalen laden zijn 70 cm diep. 
De lage lade (E3) is driekwart uittrekbaar en tot 25 kilogram belastbaar. 
De hangmappenlade (T6) is door het telescopische loopwerk volledig  
uittrekbaar, tot 45 kilogram belastbaar en voorzien van een hangmappen 
- frame. Ladeblokken met hangmappenlade zijn voorzien van een contra-  
gewicht.
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Metrix SideFilers

Trilogy Dubbel dossierladekasten 
Extra solide en extra grote dossierladekasten voor extra opbergcapaciteit, 2 rijen dossiers A4 naast elkaar, dubbele laden op extra  
versterkte telescoopgeleiding, geruisloos en soepel bedienbaar. Laden voorzien van centraal safeguard sluitsysteem met hoge beveiliging 
gradatie voor perfecte opberging van uw dossiers.
Standaard kleuren in zwart of lichtgrijs Optie: Alu NEW. Overige kleuren 10% meerprijs.
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BST Dossier ladekasten
Zeer solide stalen kasten voorzien van safeguardTM sluitmechanisme voor perfecte beveiliging van uw dossiers. Laden met  
gepatenteerde, 3delige en kogelgelagerde telescoopgeleidingen met geruisloze en soepele bediening.
Stalen gesloten laden geschikt voor opberging van A4/folio frontale hangmappen en/of A4 kaartsysteem en/of ander archief materiaal.
Dossierladekasten met 2-3 of 4 laden in lichtgrijs en optioneel in Alu New Silver metallic.

Efficiënt archiveren, hoge kwaliteit, laag geprijsd!
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BST meerladekast
Handige stalen opbergkastjes met naar keuze 15-10 of 5 laden.  
Laden soepel uittrekbaar. Voorzien van schuifgeleiding en  
ladefront met handgreep en etikethouder. Naar keuze alle laden 
centraal afsluitbaar met cilinderslot of zonder slot. 

Geschikt voor inzetbakjes met vakverdeling voor het  
georganiseerd opbergen van kleinmateriaal. 
Nuttige afmeting per lade: 50x230x365mm. (HxBxD)

BSB meerladekasten 
Laden onderling uitwisselbaar. Gesloten stalen lade. Lade geheel 
uittrekbaar. Handgrepen verchroomd en voorzien van etikethouder. 
Standaard met zwarte sokkel 82mm. hoog en tevens leverbaar op 
120mm. hoog (zonder meerprijs). Optioneel met centrale sluiting. 
Sokkel is vervangbaar voor verrijdbaar onderstel.

Serie 12/A4/hoogte 330mm.
Serie 29/A4/hoogte 673mm.
Serie 29/A4 combi kasten hoogte 673mm.
Kleuren standaard in zwart of lichtgrijs, Alu= meerprijs 10%

M e e r l a d e k a s t e n
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Systeemkaartenkasten
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BSB Systeemkaartenkasten
Stabiele staal gelaste ladekasten hebben een opberg-capaciteit tot 4600 kaarten per lade.
Elke lade kan worden ingericht om zo efficient mogelijk te archiveren. Laden sluiten makkelijk 
door de kogelgelagerde geleiders, zelfs bij volledige belasting.
Blokkeerinrichting waarbij slechts 1 lade tegelijk te openen is. Standaard met centrale sluiting, 
lade fronten met doorlopende handgreep en etikethouders.
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BSB Kaartenkasten

Handig en compact. Bisley kaartenkasten zijn een  
kostenbesparende manier voor het archiveren van  
informatie die op kaart wordt vastgelegd.

Stalen kaartenkasten met ladegeleiding op nylon  
wieltjes. Kunststof handgreep met etikethouder.  
Enkele kast geschikt voor ± 1300 kaarten. Kasten 
zijn rondom koppelbaar. Optioneel met slot leverbaar.  
Per lade 1x verplaatsbare kaartsteun.
Capaciteit:
Enkele kast 1300 kaarten.
Dubbele kast 2600 kaarten.
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ARCHIVITE
Stalen tekening hangkast met opklapbaar deksel en 4vaks tekening ophangsysteem met systeem pennen op 60mm. h.o.h. geplaatst. Geschikt tot en met  
formaat A0, eenvoudige bediening middels keuze knoppen systeem voor zoek- en uitneemstand. Grote opberg capaciteit tot 2000 formaten A0 polyester of  
calque tekeningdragers. Tekeningen op te hangen met bij te leveren perforatie band met een gats afstand van 60mm. Afmeting kast:1200x1500x430mm. (hxbxd)
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Emme M203
Tekeningen hangkast met ophangpennen op 305mm. geplaatst.  
Tekeningen te voorzien van ophangband. 
Geschikt voor verticale opberging van 1000/1500 A0/A1 tekeningen.  
Stalen kast met traploos geveerde deksel, slot en scharnierend front. 
Automatisch uitschuifbare veiligheidssteunen (anti-tilt).
Afm. buitenwerks:1370x985x460mm. (HxBxD)
Kleur: zwart, wit of lichtgrijs.

EXEL/ALPIA
Stalen tekening hangkast met uniek uitschuifbaar front. 
Grote tekeningen kunnen zijdelings worden uitgenomen of gearchiveerd. 
Leverbaar in 6 uitvoeringen:
(Afmeting kast hxbxd).
A1 staand: 1200x500x 870mm. | A0 staand:  1390x500x1070mm.
A0 extra:  1610x500x1392mm.  | A0 dwars:  1200x500x1355mm.
A0 Plus:  1000x500x1610mm.  | A0+vert.:  1390x500x1070mm.

Eenvoudige bediening met auto- 
matische blokkering in zoek- en  
uitneem stand. Ophangpennen  
onderlinge afstand 170mm. 
Tekeningen op te hangen met  
perforatie band, gaten op 170mm.

Tekeninghangkasten
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PlanoClass
Inbouw garnituur PC/2-130, PC/4-130 of PC/4-154.
Planoclass losse garnituren voor inbouw in zelfbouw of bestaande kasten.
Leverbaar als 2 of 4vaks systeem in 3 uitvoeringen A0 en A0+:
PC/2-130: A0 2vaks 70x1406x450mm.
PC/4-130: A0 4vaks 70x1406x690mm.
PC/4-154: A0+ 4vaks 70x1406x690mm.
Systeem pen afstand 60mm. H.O.H.
Capaciteit: PC/2= 1000 tekeningen
PC/4= 2000 tekeningen.
Automatische blokkering in zoek- en uitneemstand.Planoclass

Verticale opbergsystemen / tekeningen hangkasten.
PlanoClass ET/4 stalen tekening hangkast met uittrekbaar interieur op 
zware telescoopgeleiding. Interieur met 4vaks garnituur, ophang pennen 
op 60mm. h.o.h. geplaatst, maximaal formaat A0. Opberg capaciteit tot 
2000 tekening dragers in polyester of calque materiaal. Kast is afsluitbaar 
met kunststof roldeur aan de voorzijde.
Afmeting:1100x1600x770mm.(hxbxd)

PlanoClass
Tekeningen hangkast RD/4 en RD/4S. Stalen kast met kunststof  
jaloeziedeur aan de bovenzijde voorzien van cilinderslot.  
Interieur met 4vaks garnituur, ophang pennen op 60mm. h.o.h. 
geplaatst, maximaal formaat A0 (RD/4) of A0+(RD/4S). 
Opberg capaciteit tot 2000 tekening dragers in polyester of  
calque materiaal. Toegangsluik onderin de kast voor oprapen van 
gevallen stukken.
Afmetingen kasten:
RD4: 1000x1600x760mm.
RD/4S: 1150x1850x760mm.
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Tekeningladekasten

TechniGrafo TD serie
Voor klein of groot formaat tekeningen, luchtfoto’s, films, litho’s, 
landkaarten, posters of waardevolle oude printen. Bestandgerichte 
formaatberging voor formaten A4 tot A0 of oversized. Tekening  
formaten tot maximaal 1500x1000mm. Kasten stapelbaar.  
Units leverbaar in 5-6-7-8-10-12-14 en 16 laden. 
Diverse ladehoogtes in 25-50 of 75mm. Units van 5 of 7 laden  
in verrijdbare uitvoering met zwenkwielen.
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TechniGrafo M200 serie 
In 5 laden A1 of A0 formaat leverbaar. RAL 9016
Twee etikethouders en handgreep in het midden  
voorzien van centrale sluiting per 5 laden middels  
cilinderslot.
Optionele metalen neerklapbare beugel tegen  
opkrullen van de tekeningen.

TechniGrafo Mix and Match
De kast units zijn uit te voeren  
met een combinatie van  
dubbel hoge en enkele laden 
100 en 50mm. fronthoogte.

TechniGrafo tekeningen  
ladekasten zijn leverbaar met 
een melamine, HPL of volkern 
topblad.

Kast Afmetingen: Nuttig lade formaat (HxBxD):
Blok 5 laden A1: 405x1160x755mm. A1 : 47x1050x 730mm.
Blok 5 laden A0: 405x1440x960mm. A0 : 47x1325x 935mm.
Sokkel A1: 100x1160x755mm.
Sokkel A0: 100x1440x960mm.
Topblad A1: 30x1160x755mm.
Topblad A0: 30x1440x960mm.
Ladeblok met ladehoogte 50mm. 
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SureGlide ladekast
Ladehoogte 50 en/of 25mm. gemixt 
mogelijk/Lade belastbaar tot 30kg.
Kast met ladehoogte 50mm. in 5-6-7 of 
8 laden uitvoering. Kast met
ladehoogte 25mm. in 10-12-14 of 16  
laden uitvoering, centraal afsluitbaar.

Randalls Ranplan
Ladekasten 14 laden, Ladehoogte 
25mm. Lade belastbaar tot 30kg.
centraal afsluitbaar.

RollerGlide ladekasten
Ladehoogte 50mm. Lade belastbaar 
tot 40kg. centraal afsluitbaar.
Kasten A1+ en A0/Q leverbaar in  
5-6-7 laden en kasten A0+ in 3 en 4 
laden uitvoering.

SuperDrawer
Ladekasten ladehoogte 50mm.
Lade belastbaar tot 75kg. centraal afsluitbaar.
Kasten A1 leverbaar in 4-5-7-8 en A0 in  
4-5-6-7-8 laden uitvoering, stapelbaar/combi-
neerbaar.

Maxi Drawer 
Groot formaat ladekasten Ladehoogte van 70-250mm.
HEAVY DUTY 100kg belastbaar: Kasten leverbaar in 4-5-6-7-9-11 laden  
uitvoering, stapelbaar/combineerbaar en centraal afsluitbaar. 
Extreem hoge draagkracht. 8 lagers per lade.

Britplan MT
Ladekasten Ladehoogte 75mm.  
Laden belastbaar tot 75kg.
Centraal afsluitbaar. 
Kasten leverbaar in 4-5-7-8 laden  
uitvoering, stapelbaar/combineerbaar.
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A3 hangmappenkasten
Veilige en efficiënte opbergkast voor A3 tekeningen. 
BS ladekast voor hangmappen A3 formaat. 
Stalen kast met 2 0f 3 laden geschikt voor 2 rijen A3 
hangmappen naast elkaar.
Laden op zware telescoopgeleiding, 105%  
uittrekbaar en voorzien van ladeblokkering, 
contragewicht en slot.

Budgetline A1 en A0 Ladekast budgetline stalen kast 
met 5 schuifladen en doorlopende handgreep.

A1 nuttig formaat: 65x1030x720mm.
A0 nuttig formaat: 55x1300x900mm.
A1 kastmaat: 490x1130x795mm.
A0 kastmaat: 490x1400x795mm.
Sokkel A1: 100x1130x705mm.
Sokkel A0: 100x1400x965mm.

Optioneel leverbaar met sokkel.
Kleur wit, zonder slot. Stapelbaar tot 2x5 laden.

Lade kast A2-6/A1-5 
Stalen kast met 6 laden A2 oversized. 
Schuifladen met doorlopende  
handgreep en nuttig formaat van 
60x75x55cm. of 5x105x75cm. 
(HxBxD)
Afm. A2-6: 820x855x650mm.
Afm. A1-5: 750x1150x850mm.
Alleen in wit met slot.

Lade kast A3-10 
Stalen kast met 10 laden. 
A3 oversized. 
Schuifladen met doorlopende 
handgreep en nuttig formaat van  
50x435x320cm. (HxBxD) 
Afm. kast: 45x540x405mm.

Budget
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Speciaal leverancier voor Musea & Oudheidkundige Instituten.
*Beveiliging / Opbergen / Conserveren:
MAXI-DRAWER Groot Formaat Ladekasten voor waardevolle oude landkaarten, tekeningen, 
etsen, aquarellen en schilderwerken. Meervoudige ladekasten met een nuttige ladehoogte van 
25/30mm. Nuttig ladeformaat 200x300cm. Uitermate geschikt voor het veilig opbergen van 
kostbare oude tekeningen of kaarten. Laden zeer soepel lopend op telescopische kogellager 
geleiding, 100% uittrekbaar en >50kg. per lade belastbaar. De geringe ladehoogte maakt het 
mogelijk om een veelvoud laden per kast te kunnen herbergen. Bij kostbare oude kaarten die 
niet op elkaar mogen liggen kan eenvoudig 1 kaart per lade veilig worden opgeborgen.
Volledig stalen kasten zijn stapelbaar tot een unit van 5-6-8-10-12-14 of 15 groot formaat 
laden.
Groot formaat ladenkasten met ladeformaat 2000x1000mm. Geschikt voor veilige opberging 
van waardevolle museumstukken, oudheidkundige voorwerpen en onvervangbaar erfgoed.

Combinatie mogelijkheden klein en groot formaat 
kasten uit zelfde fabriek/kleur/uitvoering, verrijd-
baar, staand op sokkel of op open pootstel.
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PL-TVO 15-10 TV-Computerkast
Kast met verticale deuren en cilinderslot.
4 zwenkwielen waarvan 2 geremd. 
2 kabeldoorvoer in rugwand. 
Leverbaar in zwart, aluminium, antraciet en licht grijs.
PL-TVO afmetingen:
Kast buitenwerks: 1530x1020x550mm.(hxbxd)
Kast binnenwerks: 1350x860x500mm.(hxbxd)

CD-rom opbergladekast.
Laden met blokkeerinrichting. 4 laden met 5 diepte verdeelschotten voor: 
6 rijen cd à 129mm.= +/_ 1340cd’s. dvd indeling op 192mm. = 4 rijen 
naast elkaar +/_ 950 dvd’s. Centrale sluiting. Kleur zwart.
Elke lade met 1 magneet steunplaat. Lade afm. binnenwerks: 
150x780x560mm. (HxBxD) Kast afm. buitenwerks: 20x87x622mm. 
(HxBxD)

396 CD-roms ladenblok
Overzichtelijk opbergen in een verrijdbaar 4 ladeblok.
Afsluitbaar. 
Voorzien van uittrekbeveiliging, zodat maar 1 lade tegelijk kan worden geopend. 
Voorste twee wielen voorzien van rem. 
Afmeting: 88,3x45,5x52x4cm. (HxBxD)
Lademaat 16x39x36cm. (HxBxD) 
Kleur: Ral 9006 Alu.



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

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




