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Vergaderen



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

Vergaderen is vermoeiend en dat kost concentratie het geen op zijn/haar beurt verlies van het rendement oplevert. 
Vergaderen maak je aantrekkelijk en actief met een goed vergadermeubilair, aangepast op het juiste formaat voor het juiste aantal deelnemers en met een goede 
ergonomische vergaderstoel waarbij je aandacht niet wordt afgeleid door klachten bij langdurig zitten.
Vergaderen en presenteren worden vereenvoudigd met gebruikmaking van geïntegreerde aansluitingen voor Laptop in het vergaderblad, LCD projectoren en ander 
professioneel presentatie materiaal. Vergaderzalen met een speelse indeling doch zakelijke uitstraling scheppen inspiratie en een prettige omgeving.



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

Vergadertafels in diverse afmetingen en  
tafelblad uitvoeringen, vaste hoogte of  
elektrisch sta/zit verstelbaar. 

Solide onderstel met T voet voor optimale  
bewegingsvrijheid onder het tafelblad,  
onderstel in verkorte uitvoering leverbaar 
zodat ook aan de kopse zijde van de tafel 
kan worden plaats genomen.

Stabiele tafels met dubbele elektromotor aandrijving traploos verstelbaar 
van 650-1310mm. Middels microprocessor en standaard up/neer schakelaar. 
Optioneel leverbaar met tafelschakelaar voorzien van digitale hoogte  
aanduiding en 4 geheugen posities, inbouw schakelaar of draadloze  
afstandsbediening.
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Optie: Ingebouwd powerdock station waarop u uw laptop  
op stroomvoorziening of het netwerk kunt aansluiten.  
De bekabeling kan via de centrale kabelgoot en indien  
aanwezig een verhoogde computervloer worden weggewerkt.

V e r g a d e r e n  |  P r e s e n t e r e n  |  B e s p r e k e n

Vergadertafel ovaal blad voorzien van Cable cubby voor aansluiting van apparatuur.
Stabiel onderstel met massief rond stalen voetplaten voor optimale beenvrijheid.
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Jobline vergadertafels en koppelbladen in verscheidendene formaten en vormgevingen leverbaar. 
Vergaderopstelling: samenstelling van vaste | opklapbare onderstellen zijn moeiteloos realiseerbaar.
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Stabiele vergadertafels. 
Hoogte verstelbaar.
Staand | zittend vergaderen.
Kabel management.

Geïntegreerde data aansluiting.
Koppelbaar.
Combineerbaar.
Enorm aanbod van divers materiaal, kleurstelling en decor.
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Ana2mi vergadertafel
Stabiel onderstel met 2 stuks elektrisch in hoogte verstelbare kolompoten model AD2. 
Elke poot met ingebouwde 24V veiligheid elektromotor, syncroon aangestuurd door microprocessor, bediening d.m.v. een tafelschakelaar met up/down functies. 
Hoogte verstelling traploos van ca. 680-1180mm. Hefvermogen per kolompoot 100N, slag 500mm. Statische belasting tot 250kg. 
Verstelsnelheid ca. 50mm. per seconde. Energieverbruik <15KWh. per jaar. 
Bladdrager constructie vervaardigd uit staal gelast kokerprofiel 3x30x2mm. volledig dragend onder vergaderblad, afmeting wordt aangepast naar dikte/soort  
bladmateriaal. Kolompoten met massief stalen voetplaten ø600mm. dikte 10mm. met steldoppen.
Aluminium kolompoot naturel geanodiseerd. Coating stalen delen in standaard Ral kleur.
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Hillebrand vergadertafel model 4300 
Solide staal gelast 4poots onderstel, poot ø 60mm. met zwevend rechthoekig bladdrager buisframe 200mm. teruggezet. Afmeting buisframe 40x28mm.(hxd)
High Pressure Laminate werkblad vervaardigd uit 25mm. plaatmateriaal met HPL (1,6mm.) toplaag en HPL backing aan de onderzijde. Bladkanten afgezet met 
ABS kantenband,  dikte 2mm. Bladranden R2 en hoeken R3 afgerond.
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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




