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TOBRO Diagonaal Registratie Systeem
Ideaal voor automobielbedrijven, banken, 
verzekeringsbedrijven, notaris kantoren,  
ziekenhuizen, personeelsregistratie,  
project bewaking, status beheer, offerte 
planning en systeem organisatie. 
Het Tobro diagonale registratie systeem 
is een opbergsysteem en een planning  
registratie welke is opgenomen in één  
media drager/ opbergmeubel. 
De unieke opbergmappen met snelhechter 
worden diagonaal in een kast opgehangen 
aan de zo genaamde mappendragers. 
De mappendragers hebben op de  
rugzijde de mogelijkheid voor het plaatsen  
van naamstrook, inleg/planningstrook 
en signaal ruiters. Doordat de mappen  
diagonaal achterover hangen zijn de  
tekststroken en inleg/planningstroken  
comfortabel leesbaar en wordt een  
direct ruimtelijk overzicht over het gehele  
bestand in het meubel verkregen.
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Opbergmap ofwel CIP map: De Tobro opbergmap is voorzien van een uniek snelhecht systeem, dit zijn 2 plastic hechtveters welke eenvoudig door de hechtgaatjes van de  
documenten gestoken kunnen worden en automatisch in de hechtbrug worden opgenomen. Het gehele bestand is doorbladerbaar als een boek en teksten zijn leesbaar en kopieerbaar  
tot aan de hechtgaatjes zonder de snelhechter of opliggende documenten te moeten afnemen. Bij mutaties in het bestand kunnen documenten eenvoudig worden 
tussengevoegd door de map open te slaan, veters uit te trekken, document tussenvoegen en veters weer door de hechtgaatjes terug te steken. De mappen zijn 
vervaardigd uit 320gr/m² natron karton en hebben een capaciteit tot een rugbreedte van 25mm. Voorts zijn er nog mappen met dubbele snelhechters, mappen met 
een extra insteekvak of mappentassen voor het opbergen van tekeningen.
Mappendrager ofwel DIAGO 4: De mappendrager wordt veelal in combinatie met de CIP map gebruikt. De drager is10mm. breed, wordt in de rug van de map gestoken en 
heeft een spoorbreedte van 330mm. Hiermede kan de mapdrager met CIP map worden opgehangen in een Tobro diagonaal registratie meubel of in een bureaulade of dossier  
ladekast. De rugzijde van de drager biedt plaats voor een naamstrook, inleg/planningstrook en signaal ruiters welke met elkaar of separaat gebruikt kunnen worden. 
Bij gebruikmaking van de planningstroken biedt Tobro de mogelijkheid om maand/week/jaarplanning per rubriek of project direct zichtbaar te registreren in de  
directe nabijheid van de originele documenten.
Naamstroken, inleg/planningstroken en signaalruiters of signaal stippen: De naamstroken zijn leverbaar op afscheurvellen van 20 stuks, lengte 100mm., kleur wit en een  
10 tal andere kleuren en kunnen eenvoudig in de rug van de map worden ingebracht. De planningstroken hebben de volledige lengte van de drager, zijn leverbaar 
met 52 weken -, maand/dag - , A-Z - 1-12/1-31 - bedrukking of voor automobiel bedrijven model KFZ met type/maand/jaar en 1-150.000km. bedrukking. 
De signaalruiters zijn verschuifbaar en leverbaar in een 12 tal kleuren en met of zonder bedrukking van letter of cijfer. Door de ruiters op de planningstroken te 
gebruiken kunt u projecten of rubrieken signaleren en registreren, tijdig activeren en muteren terwijl alle documenten aangaande het onderwerp zich direct in de 
map onder de drager bevinden. Met de zelfklevende signaal stippen kunt u permanente registraties markeren.

Wat is er nu zo  
bijzonder aan het  
T o b r o  S y s t e e m ?
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Tobro open kasten DC en aanbouwkasten DV
De Tobro open stellingkast DC serie is leverbaar met 5,4,3 of 2 etages en in breedtes 100 of 120cm. De kasten zijn modulair 
opbouwbaar, zo kunt u aanvangen met een kast van bijvoorbeeld 3 of 4 etages en bij uitbreiding opbouwen met een vervolg 
etage. De opbergcapaciteit ligt bij mappen met een10mm. brede rug op 90 stuks per strekkende meter, bij een kast met  
4 etages kunt u al snel 360 mappen efficiënt en adequaat opbergen. De kastelementen zijn vervaardigd uit houten  
raamwerken met kunststof dekpanelen en staal vernikkelde ophangprofielen. Standaard kleuren zijn licht grijs RAL 
9002 of parelwit RAL 1013 met een plint in antraciet. De Tobro open stellingkasten hebben geen gesloten rugzijde en 
zijn daardoor het meest geschikt voor plaatsing tegen de wand. Voor plaatsing in het midden van een kantoorruimte 
adviseren wij de kasten serie DR/DRA, de mappenrotor of de afsluitbare kastenreeks Tobro Universeel. 

Tobro kasten DR en aanbouwkasten DRA
De Tobro kast DR serie zonder deuren is leverbaar met 5,4,3,2 of 1 etage en in breedte van 120cm. De kasten zijn modulair 
opbouwbaar, zo kunt u aanvangen met een kast van bijvoorbeeld 3 of 4 etages en bij uitbreiding opbouwen met een vervolg 
etage of aanbouw element. De opbergcapaciteit ligt bij mappen met een10mm. brede rug op 110 stuks per etage, bij een 
kast met 4 etages kunt u al snel 440 mappen efficiënt en adequaat opbergen. De kastelementen zijn vervaardigd uit houten  
raamwerken met kunststof dekpanelen en staal vernikkelde ophangprofielen. 
Standaard kleuren zijn licht grijs RAL 9002 of parelwit RAL 1013 met een 
plint in antraciet. De Tobro kasten DR/DRA hebben een gesloten rugzijde en 
zijn daardoor geschikt voor plaatsing tegen de wand en voor plaatsing in het  
midden van een kantoorruimte. 
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Tobro kasten Universeel
Tobro kast serie Universeel zijn uitgevoerd met een verticale jaloeziedeur welke het mappen-bestand in een  
handomdraai veilig kan afsluiten. De kasten zijn leverbaar met 5,4 of 2 etages en zijn middels een kleine ingreep op  
elkaar stapelbaar en koppelbaar, het systeem is hiermede universeel opbouwbaar en simpel uit te breiden. 
De kastbreedte is standaard op 100 of 120cm. leverbaar, de opbergcapaciteit bij gebruikmaking van mappen met een 
rugbreedte van 10mm. ligt op 90 mappen per strekkende meter. De kasten zijn vervaardigd uit houten plaatmateriaal 
met staal vernikkelde ophangprofielen. Standaard kleuren zijn in eiken fineer, licht grijs RAL 9002 of parelwit RAL 1013 
structuurlak.

Tobro Mappenrotor en opbouw etages
Bij ruimte gebrek en een hoge capaciteit aan opbergmappen is de Tobro mappenrotor een uitkomst. De mappenrotor is 
modulair samengesteld in 5, 4, 3, 2 etages en steeds uit te breiden met een opbouw etage. De etages zijn onafhankelijk 
van elkaar draaibaar, verdeeld in 4 hoofdvakken welke onderling weer zijn te verdelen met een telescopische klemstang. 
Elke etage heeft een soepel licht lopende lagering en is speciaal ingericht voor het plaatsen van de Tobro mappendragers 
met CIP map. De opbergcapaciteit van de mappenrotor ligt bij gebruikmaking van mappen met een 10mm. brede rug 
op 120 per etage en kan oplopen tot 600 mappen bij een rotor met 5 etages op een plaatsruimte van 0,8M². 
Standaard kleur : etages in licht beige gemelamineerd plaatmateriaal met donker gekleurde pvc stootrand, voetkruis in 
staal zwart gelakt en centrale as in gegalvaniseerde uitvoering.
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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




