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Split Level werktafels



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

Absoluut de meest veelzijdige werktafel voor het bewerken van Autocad bestanden, constructie, ontwerp en calculatie. Cad tekenaars/constructeurs en  
DTP werkers hebben nu eenmaal meer ruimte nodig als gebruikers van bv. administratieve werkplekken. Een A0 tekening (1180x820mm.) heeft minimaal dezelfde 
ruimte nodig om af te kunnen lezen, eveneens is het zo gesteld met een verzameling van lay-outs en naslagwerk. Een 21” of zelfs 28” scherm benodigd een grotere 
kijkafstand als een 17” scherm en dient volgens Arbo voorschriften separaat in hoogte verstelbaar te zijn.



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

Bijzonder stabiele werktafel, traploos in hoogte verstelbaar middels 
2 of 3 synchroon aangestuurde elektromotoren en microprocessor. 
Tafels zijn optioneel uitgevoerd met een monitor lift welke traploos 
op 100mm. boven het werkblad of 100mm. onder het werkblad kan 
worden ingesteld. 
Tevens is de monitorlift voorzien van een telescopisch schuifpaneel 
waarmede de beeldschermen ca. 200mm. naar voren of achteren  
kunnen worden weggeschoven. De kijkafstand kan hiermede  
eenvoudig worden vergroot of verkleind en is het mogelijk een  
moeilijk afleesbaar bestand dichter bij de originele tekening te  
betrekken. De vormgeving van het werkblad staat toe dat grote  
tekeningen geheel kunnen worden uitgespreid om een zo duidelijk 
mogelijk overzicht te kunnen hebben over het onderhavig project.

• Elektrisch in hoogte verstelbare monitorlift
• Telescopisch verschuifbaar beeldschermblad
• Volledige beenruimte en bewegingsvrijheid
• Full kabelmanagement
• Optimaal en multifunctioneel inzetbaar



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

Werktafel met een geïntegreerd 
kantelbaar tekeningen blad

Zittend 
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verantwoorde 

wijze



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

Super stabiele werktafel.
Seperaat hoogte verstelbaar monitorblad en werkblad.
Hoogte verstelbaar middels 4 synchroon aangestuurde 
elektromotoren en microprocessor. 
Geheel vrije beenruimte.
Full kabelmanagement.

Split_Level



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

Voordelen  Split-Level tafels:

Het Split-Level systeem is mogelijk gemaakt, door in feite, 2 losse
tafels in één onderstel te plaatsen, waarmee een hogere stabiliteit
van het geheel wordt verkregen.
Het werkblad en monitorblad zijn beide separaat verstelbaar 
over een versteltraject van 620-1300mm. Wanneer u aan het 
werkblad uw werkzaamheden verricht, kunnen de bewegingen 
niet doorwerken op de monitor opstelling en wordt het hinderlijk 
trillen van beeldschermen volledig weggenomen.



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




