
September 2016

Archief | Magazijn opbergrekken



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

Efficiënte archiefstellingen vervaardigd uit duurzaam staalplaat met een veelvoud aan inrichtingsvarianten, flexibel naar eigen behoefte en voorkeur in te richten.  
Als basis kunt u kiezen voor een archiefunit compleet met legborden of een lege unit welke met de verschillende inrichtingsvarianten kan worden gecompleteerd. 
Drie verschillende hoogtes, twee breedtes en drie dieptes geven u alle benodigde ruimte om uw archief zo efficiënt mogelijk in te richten. Insteek systeem zonder 
schroeven! Probleemloze opbouw, voor iedereen  eenvoudig samen te stellen. Alle stelling hoogtes gebaseerd op meerdere ordnerhoogtes, vakhoogte 300mm. en 
om de 59mm. verstelbaar. Open zijpanelen optioneel afsluitbaar met vol stalen eindpaneel, onderste legbord met gesloten plint afgewerkt. Alle delen zijn voorzien 
van een hoogwaardige polyester coating in licht grijs RAL 7035. Legborden 30/40cm. diep tot 60kg. belastbaar. Legborden 60cm. diep tot 80kg. belastbaar bij  
gelijkmatige verdeling. Belastbaarheid complete archiefstelling unit 500kg. 

Progress 500
Archiefkasten



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

Kast 
1 legbord.
1 Garderobe roede.
1 Set deuren.

Kast
Geheel met laterale hangmappen.

Kast
5 Legborden.
1 Set deuren.

Voorbeelden configuratie Progress 500 met een hoogte van 2250mm.

Standaard met open zijpanelen.

Progress 500
Archiefkasten



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

Optimale functionaliteit & flexibiliteit!
Eenvoudige opbouw middels schroefloos inhaaksysteem, legborden in een handomdraai omwisselbaar of  
verplaatsbaar. Hoogte verstelraster in staanders is om de 16mm. geperforeerd waardoor elk gewenste legbord 
hoogte bereikbaar wordt, flexibele indeling mogelijk met 2 legbord breedtes en 4 legbord dieptes. 
Stelling hoogte op 200 of 225cm., modulair systeem met de mogelijkheid om de stellingen naar eigen inzicht 
in te delen met een grote verscheidenheid aan indelingscomponenten.
Enkelzijdig of dubbelzijdig opbouwbaar, solide en duurzame constructie vervaardigd uit hoogwaardig  
meubelstaal afgewerkt met een licht grijze poedercoating in RAL 7035. 

Univers
Bibliotheekstellingen



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

Modulair flexibel ingedeeld

Belasting per legbord:
30cm. diep   80Kg.
40cm. diep 100Kg.

Belasting per stelling:
Enkelzijdig   400Kg.
Dubbelzijdig 800Kg.

Univers
Bibliotheekstellingen



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

Statige bibliotheek opbergstellingen met GS keurmerk en efficiënte flexibiliteit.
Bibliotheek stellingen in modern design en met een veelvoud aan uitvoeringsmogelijkheden. Getest door een Duits kwaliteitsinstituut en bestempeld met het  
GS keurmerk. Betreffende elementen hebben een ranke en elegante vormgeving met een verzekerde hoge belastbaarheid. Opengewerkte verticale zijpanelen,  
vervaardigd uit driedubbel massieve rondstaal profielen met diagonaal geplaatste versterkingsstangen garanderen een uitermate stabiele en veilige opstelling. 
Legborden naar keuze uit meubelstaalplaat met of zonder opstaande rand aan de achterzijde of van 1e klas houten plaatmateriaal voorzien van een beuken melamine 
coating. Zijpanelen voorzien van een legbord rastering van 20mm. en stelvoeten voor een perfecte justering van de totale installatie.Schuin plaatsbare legborden 
als folder/tijdschriften display, alsmede buitenhoek legborden en afsluitbare onderkasten met schuifdeuren behoren tevens tot de mogelijkheden. Coating met kras- 
bestendige polyester epoxy: zijpanelen in zwart RAL 9011 en stalen legborden in licht grijs RAL 7035. Belastbaarheid per legbord: 60kg. Belastbaarheid per stelling: 
400kg. Kastdiepte 355mm., inwendig 300mm. Installatiebreedte= som van stellingbreedtes + 15mm. per unit en 40mm. voor eindpaneel.

Libra
Bibliotheekstellingen



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

Opzetbare tekstplaat, in neigingshoek, 
hoogte 100mm.

Legborden of folderborden in raster 
van 20mm. in hoogte verstelbaar.

Buitenhoek voor dubbele ruggelings 
gekoppelde stellingen. 
Beuken legborden met radius. 
Stalen hoek legborden recht gekant.

Libra
Bibliotheekstellingen



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

Staal verzinkte legbordstellingen. Moderne uitstraling in metal look, veelzijdig, goedkoop, 
hoog draagvermogen en eenvoudige montage. Hoogte tot 500cm. Sectie breedte tot 130cm. 
oneindig koppelbaar. Diepte 20-30-40cm. combineerbaar tot legborddiepte 100cm. Simpele 
montage door inhaaksysteem. Draagvermogen tot 300kg. Krasvrij door gebruikmaking van 
verzinkt staal. Laag in prijs bij 5 legborden. 

BSH
Magazijnstellingen



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

Eenvoudige montage
door inhaak systeem.

Combineerbare legborden in 14
formaten en 588 combinaties.

Legbord dragers in 8 lengtes geschikt voor 
combinatie met meerdere legborddieptes.

Juk samengesteld uit 2 stijlen en 5 legborddragers 
hoogte: 200-220-250-300-350-400-450-500cm.

Stijlen | Legbord | combineerbaar | Legborddragers | Zijwanden | Verbindingsstrip | Achterzetrand | Voorzetrand | Verdeelschot | Topdop | Voetplaat plastic   
Confectie stang | Hangmap stang  |Voetplaat staal | Muurbeugel

BSH
Magazijnstellingen



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

Progress 2000
Stalen magazijnstellingen met hoge belastbaarheid en duurzame stabiliteit.
* Snelle montage middels uniek kliksysteem.
* Optimale ruimteplanning middels hoekstelling en combinatie mogelijkheid met werkbreedtes van 750 en 1000mm.
* Universeel inzetbaar door mogelijkheid met voorzet deuren.
* Hoogte instelling van de legborden met raster om de 59mm.
* Hoogwaardige poeder epoxy coating in zwart RAL 9011/licht grijs RAL 7035.
* Belastbaarheid per legbord: tot 400mm. diepte 100kg. vanaf 500mm. diepte 120kg.
   met legbord versterking tot 200kg. Belastbaarheid per stelling 1000kg.

Progress 2000
Magazijnstellingen



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

STORA 100 
Midden zware magazijnstellingen tot maximale legbord belasting 100kg.  
Snelle opbouw door uniek inhaak systeem en optimale ruimte benutting met  
combinatie mogelijkheid van hoekstellingen en legbord breedten van 750 en 
1000mm. 
Alle stellingen standaard in 3 hoogtes en 4 dieptes leverbaar en naar keuze met 
open of gesloten begin- en einpanelen. Legborden in raster om de 59mm. in  
hoogte verstelbaar en 100kg. belastbaar. 
Het geheel is voorzien van een polyester poedercoating; legborden, achterwanden 
en zijpanelen in licht grijs en alle staanders in zwart. Breedte per stellingwand is 
legbord breedte +30mm.
Legborden 100kg. belastbaar. Stelling 600kg. belastbaar. 
Alle prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendkosten. Gemonteerd & geleverd.

Stora 100
Magazijnstellingen



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

Magazijnstelling MA-2
Moderne uitstraling en hoge belastbaarheid. Magazijnstellingen kunnen ook een fraaie vormgeving hebben, de modernste MA-2 stellingen zijn absoluut stabiel 
en zijn zwaar belastbaar. Optimale ruimteplanning door hoekstelling mogelijkheid en combinatie met stelling breedtes van 750 en 1000mm. Zijpanelen gelast 
met rondstalen buisprofiel 40mm. en geëpoxceerd in aluminium zilver metallic RAL 9006. De legborden zijn in RAL 7035, licht grijs en leverbaar in drie dieptes:  
400, 500 en 600mm.Hoogte instelbaar om de 86mm. en zijn voorzien van een stabiele profilering met een dikte van 40mm. Legbord maximaal belastbaar tot 120kg.
Met legbord versterking tot 200kg. Stelling belastbaarheid per sectie tot 1000kg.

MA-2
Magazijnstellingen



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




