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Professionele Beeldschermopstellingen



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

Volledig elektrisch verstelbare monitorlift voor monitor railsysteem met 4 LED/TFT schermen lineair in radius. 

Toepasbaar op alle nieuwe en bestaande werkplekken bij passend tafelblad – draagframe



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

Dubbelzuil monitoropstelling met een traploze  
elektrische hoogte verstelling van 0-200mm. boven het tafelblad.



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

Dubbelzuil monitoropstelling met een traploze elektrische hoogte verstelling 
van 0-200mm. boven het tafelblad.

Het dubbelzuil systeem is voorzien van 2 krachtige 24V veiligheidsmotoren 
welke synchroon worden aangestuurd middels microprocessor en schakelaar 
met up/down functie.



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

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

Bij staand werken is het noodzakelijk dat de kijkhoek gelijk aan de ooghoogte van gebruik(st)er kan 
worden ingesteld. Bedieningselementen van zowel de tafel hoogte als de hoogte instelling van de 
monitoren zijn binnen handbereik aangebracht.

Elektrische monitorlift

Afwisselend zittend en staand werken activeert de bloedsomloop

Bij een actieve zithouding neigt de operator automatisch  
voorover zodat de beeldscherm opstelling lager ingesteld dient 
te worden. 

Bij een passieve zithouding neigt de gebruik(st)er automatisch  
achterover en dient de lijn monitoren hoger ingesteld te  
worden.
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De monitorlift wordt voorzien van een monitor ophangsysteem met breedte instelbare monitor armen van superieure kwaliteit.
Het monitor ophangsysteem is vervaardigd uit aluminium extrusie profiel 45x45mm. en aan onderzijde voorzien van een afneembare kabelgoot met sparingen voor 
doorlaat van de bekabeling.

Aan de achterzijde van de kabelgoot zijn sparingen aangebracht met daaraan verbonden flexibele kabelrupsen. Het gescheiden kabelrups systeem maakt het  
mogelijk de 220V kabels gescheiden af te voeren van de IT data en telecom kabels. De kabelrups heeft voldoende lengte om de kabels veilig af te voeren naar het 
kabeldoorvoergat in het tafelblad.
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Multi monitor ophangsysteem
Railsysteem voor ophangen van één of meerdere monitoren in een overzichtelijk ergonomische radius.
Het flexibele ophangsysteem kan in elk gewenste hoogte, radius en aantal schermen boven en/of naast elkaar worden vormgegeven.

Elektrisch in hoogte verstelbaar door het Split-level systeem van de controle tafel.

Stevige constructie van aluminium extrusie profiel welk met een desk-trough verbinding op het monitorblad wordt bevestigd. 

Super flexibel monitorophangsysteem. De installatie is in breedte en hoogte uitbreidbaar of in te korten tevens is in hoogte in- /nastelbaar.

Multifunctionele instelmogelijkheden. De schermen kunnen nauwsluitend naast- en boven elkaar worden afgesteld.

Standaard uitvoering monitor railsysteem:

Monitor armen van 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.

Kabelmanagement Horizontale en verticale kabelgoten  
zorgen voor een perfecte en veilige afwerking van de  
bekabeling boven het monitorblad.

Kabeldoorvoer gaten in directe omgeving verzekeren 
een efficiënte kabelafvoer naar de onder het monitorblad 
aangebrachte kabelgoten.

Afwerking Kleur geheel naturel geanodiseerd,  
afdekkappen licht grijs.



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

Modulair Systeem door flexibiliteit in een enorm aanbod van componenten.
Geschikt voor een samenstelling en vormgeving naar uw wens of passend in gegeven situatie. 
Variabele indeling met 17” | 19” | 21” | 24” en groot formaat schermen is moeiteloos uitvoerbaar.
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Kabelmanagement | Alle kabels netjes weggewerkt
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Single Elektrische monitorlift Het systeem is geschikt voor montage op elke gewenste werktafel zolang de onder het tafelblad liggende constructie 
of ruimte dit toestaat. De BSE Single is geschikt voor LED/TFT monitoren tot een formaat van 24” en/of gewicht van 15kg. Bij zwaardere of grotere beeldschermen 
zijn aanpassingen mogelijk. De BSE Monitorlift is traploos in hoogte verstelbaar over een traject van 200mm. en uitvoerbaar met onderstaande LED zwenkarmen:

Sidewinder
Mini 156mm. 

Midi 256mm.

Mini-Maxi 357mm.

Maxi-Maxi 430mm.
Mini 114mm. Maxi-Maxi 414mm.Midi 264mm. 

Copperhead

Cobra
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Twin Elektrische monitorlift BSE TWIN Side by Side. De BSE TWIN is geschikt voor LCD/TFT monitoren tot een formaat van 22” en/of gewicht van 
per scherm 10kg. Bij zwaardere of grotere beeldschermen oplossing op aanvraag. Het systeem is geschikt voor montage op elke gewenste werktafel zolang de onder 
het tafelblad liggende constructie of ruimte dit toestaat. De BSE Monitorlift is elektrisch traploos in hoogte verstelbaar over een traject van 200mm. en uitvoerbaar 
met onderstaande LED zwenkarmen:

Twin Sidewinder Mini-Maxi

Twin Sidewinder Maxi-Maxi

Twin Cobra

Twin Copperhead Maxi-Maxi
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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




