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

De opzetwanden SYSTEM 37 worden opgebouwd met fijne en lichte aluminium profielen die geanodiseerd ofwel gelakt worden. 
Vol of doorschijnend: zij nemen weinig plaats in en optimaliseren de werkruimte. 
Bovendien kunnen zij worden uitgerust met talloze toebehoren.

Structuur:  Aluminium naturel geanodiseerd of gelakt in RAL-kleur
Afwerking:  Melamineschuim of celluloze vezelplaat + stof, glas, acryl, polycarbonaat, laminaat.
Toebehoren:  Zie prijslijst.
Breedte :  800 > 2000mm.
Dikte :  37mm.
Hoogte :  400 > 600mm.
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Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

De reeks SYSTEM 43 verenigt een visuele scheiding met 
een uitstekende geluidsabsorptie. Ook doorschijnende 
elementen kunnen geïntegreerd worden. Beide zijdes 
kunnen ook voorzien worden van papermanagement en 
andere toebehoren. 
De panelen worden b.m.v. degelijke en discrete metalen 
klemmen gemakkelijk bevestigd op de bureaubladen.

Structuur:  Aluminium naturel geanodiseerd of gelakt in RAL-kleur.
Afwerking:  Melamineschuim of celluloze vezelplaat + stof, glas, acryl, polycarbonaat, laminaat
Toebehoren:  Zie prijslijst.
Breedte:  800 > 2000mm.
Dikte:  43mm.
Hoogte:  400 > 800mm.
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Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

De elementen uit het LC3 gamma zijn eenvoudige, elegante en toegankelijk geprijsde opzetwanden. Volledig gestoffeerd zonder zichtbare structuur. Ze worden 
gemakkelijk óp of vóór het bureau bevestigd al naargelang de gegeven situatie. Met hun aangename stofbekleding zullen ze structuur en orde brengen in de 
kantoorruimte.

LC
3

Structuur :  Houten panelen.
Afwerking :  Stof.
Breedte :  800 > 1600mm.
Dikte :  30mm.
Hoogte :  500 > 600mm. 



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

Gebruikt als laterale opdeling of afsluiting van 
de werkplek. P25 zorgt voor een kleurrijke  
en flexibele indeling

Structuur:  Houten panelen.
Afwerking:  Stof.
Breedte:  650 > 1200mm.
Dikte:  25mm.
Hoogte:  500 > 600mm.
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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




