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

DESKMATE is de nieuwe generatie van akoestische oplossingen: praktisch en esthetisch voor uw bureau. Het lieflijke wandje is mooi, praktisch en ecologisch.  
Het staat in enkele seconden en verhoogt onmiddellijk het comfort van de werkomgeving. Boven op de akoestische eigenschappen is DESKMATE modulair en bestaat 
het in verschillende vormen. Zo kan uw ruimte flexibel worden ingedeeld. Wanorde van kabels e.d. verdwijnt als bij toverslag. Uw documenten en kleine toebehoren 
vinden een plaatsje in zijn praktische opbergvakjes.

Structuur :  Honinggraat
Afwerking :  Stof
Lengte :  1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000
Breedte :  800 / 900
Dikte :  35 mm
Hoogte :  1200 mm
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Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

CABANES zijn in de kantoorwereld wat tuinhuisjes zijn in de open lucht. 
Dit is een eenvoudige en intelligente oplossing voor akoestische problemen op de werkvloer 
of op meer publieke plaatsen. Zij worden volledig plat geleverd en voor gebruik volstaat 
eenvoudig ontplooien. Zij zijn economisch toegankelijk en ecologisch. 
Zij kunnen dienst doen als telefoonhokje (opgehangen aan de muur of op de grond  
geplaatst) of als afscherming van onesthetische of rumoerige toestellen zoals printers,  
servers en koffiemachines. Op de zijpanelen bevinden zich handige opbergtasjes. Hun lichte 
en modulaire verschijning zullen vlug als een comfortabel herkenningspunt in uw omgeving 
worden beschouwd.  

Structuur : Honinggraat
Afwerking : Stof
Breedte : 800 / 1300
Dikte : 550 / 900 mm
Hoogte : 950 / 2280 mm
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Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

De SIDE PANELS verhogen aanzienlijk 
het akoestisch comfort in uw omgeving 
terwijl ze bovendien ook het esthetisch 
aspect aanpakken van uw opbergkasten. 
Bij middel van magneten of klittenband 
worden zij eenvoudig op de wanden  
van de kasten bevestigd, waardoor 
deze op een esthetische wijze het geluid  
zullen absorberen. Zij zijn beschikbaar  
in de gangbare kastafmetingen en  
in verscheidene uitvoeringen en  
afwerkingen.
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Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

Het krinklende winklende scheidingsding …, 
Flexi is opgebouwd uit een MDF- plaat die afgewerkt 
wordt met een beuken houtprint of gelakt wordt in 
verschillende RAL-kleuren. Het paneel heeft twee 
zijdes die gekleefd worden op een stoffen kern.  
Hierdoor ontstaat een toepassing die zeer soepel  
in het gebruik is. De uiteinden bestaan uit een  
aluminium profiel, ook eventueel gelakt in een  
RAL-kleur, dat een verbinding met andere schermen 
toelaat.

Flexi



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

Dit scherm, ontworpen door L N Boul, is het  
resultaat van een zoeken naar de perceptie van de 
optische illusie. Vanuit een unieke mal produceert  
ABV houten lamellen in één vorm maar met  
verschillende breedtes. Zij worden dan onderling met 
elkaar verbonden door een kabel onderaan, in het 
midden en bovenaan. Het scherm staat op zich maar 
de gebruiker creëert telkens een unieke wand door 
de golfbewegingen. Deze samenstelling staat garant 
voor een subtiel lichtspel.

Structuur:  Multiplex / Bamboe
Afwerking:  Populier, Bamboe, Laminaat.
Breedte:  1800mm.
Dikte:  13mm.
Hoogte:  1800mm.
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Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

ALBERO 
wordt gevormd door een viltenvorm te schuiven over een buis die  
gemonteerd is op een verchroomde stalen voet. De ALBERO’s zijn licht 
en recycleerbaar. Zij zijn beschikbaar in diverse kleuren en drie hoogtes 
ten einde een aangename organische ‘haag’, een visuele scheiding, te 
vormen.

Structuur :  Inox / Vilt
Afwerking : Vilt
Breedte :  600mm.
Hoogte :  1300 / 1600 / 1900 mm.

Nautile 
Individuele, samenstelbare zit die zich kan ontdubbelen tot een elegant en confidentieel 
geheel dat zowel origineel als compact van aard is. Geknipt voor wachtzalen en publieke 
ruimtes.

Afwerking :  Stof
Lengte :  900mm.
Breedte :  900mm.
Hoogte :  650 mm.

K-Bench 
De collectie ‘K-BENCH en K-BABY’, een opvallend werkstuk van Charles 
Kaisin, is gebaseerd op zijn Japanse ervaringen. Hun honingraat  
constructie omvat een groot aantal design ideeën en toepassingen 
van materialen. Deze bank in honingraat constructie kan verschillende  
vormen aannemen en kan naar ieders wens overal worden ingezet,  
zowel binnen als buiten.



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




