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Ludic

Als we ons beter voelen, werken we beter. Ludic heeft het antwoord op de behoefte 
van verlichting op de werkplek. Met uitzicht over het werkoppervlak biedt de Ludic 
een sereen helder licht met een visueel comfort voor de gebruiker. 
De prismavormige glasplaat zorgt voor een diffuus licht. De lampenkap is tot  
+/- 90° draaibaar wat de gebruikersflexibiliteit vergroot. Techniek gecombineerd met 
een functioneel elegant ontwerp staat garant voor een soepele integratie in elke  
werkomgeving. Leverbaar in verschillende uitvoeringen en lichtsterktes.  
2x 55 watt, 2x 40 watt PLL en 2x 24 watt. T5
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Ludic

Helderheid retentie: De detectie cel past automatisch de lichtsterkte van de werkplek aan op het niveau van de omgeving. Wanneer het “natuulijk licht”  
voldoende is, schakelt de Ludic automatisch over op de stand by modus om energie te besparen. Omgekeerd, wanneer de inbreng van “natuurlijk licht” afneemt, 
schakelt de Ludic automatisch weer naar de optimale lichtsterkte welke vooraf is gedefinieerd door de gebruiker.

Aanwezigheidsdetectie: De ingebouwde bewegingssensor schakelt de Ludic automatisch aan wanneer een persoon de ruimte betreed. Bij verlaten van de 
ruimte, schakelt het systeem zich automatisch weer uit na een vooraf ingestelde tijd. (Standaard 15 minuten)

System Sensitive | Beheer uw verl ichting. 
Alle lampen van de serie Ludic zijn dimbaar. De Ludic kan optioneel worden uitgerust met het Sensitive systeem voorzien van 2 functies:
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Ludic | Vloerlamp K w a l i t e i t  |  E n e r g i e b e s p a r i n g  |  D u u r z a a m
Ludic is een lichte armatuur vervaardigd uit aluminium en een stalen voetplaat met een directe en indirecte  
verstrooiing van het licht. De PLL/TL lampen leveren hoge prestaties terwijl het weinig stroom verbruikt. 
De Ludic verspreidt een krachtig aangenaam indirect licht. Direct licht garandeert een optimaal zicht op het  
werkoppervlak door de prismavormige polycarbonaat glasplaat met opaline filter die het rendement van het product 
verhogen wat een hemogeen licht oplevert. Vanwege de hoge efficiëntie, vereist de Ludic slechts 2 lampen, wat 
ingrijpende gevolgen heeft op de energiebesparing. 
• Verblindingsvrij.
• Schakelaar geïntegreerd in pilaar
• De afstandsbediening verbetert de helderheid van meer dan 70 Lux.
• Ergonomisch gevormde voetplaat zorgt voor uitstekende stabiliteit en een optimale plaatsing bij de werkplek.

Ludic déporté simple
Draaibare lampenkap 0-90°.
Voet met sparing voor plaat-
sing om tafelpoot.
Optie: Leverbaar als tafelpost.

Ludic porté central
De lampenkap staat gecentreerd op 
de pilaar. Ideaal voor geschakelde 
werkplekken geschikt voor 2 tot 4 
werkstation.
Draaibare lampenkap 0-90°.
Optie: Leverbaar als tafelpost.

Ludic déporté latéral
Draaibare lampenkap 0-90°.
Voet met sparing voor plaat-
sing om tafelpoot. 
Optie: Leverbaar als tafelpost.

Ludic déporté double
Twee afzonderlijk verlichte  
lampenkappen wat voldoet aan 
de verschillende behoeften van 
de gebruikers. 
Voet met sparing voor plaatsing 
om tafelpoot.
Draaibare lampenkap 0-90°.
Optie: Leverbaar als tafelpost.
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PORTÉ LATÉRAL | PORTÉ CENTRAL
Uitvoering   Afmeting  Rendement
2x24 W   240x640 mm  84%
2x2 8 W   240x640 mm  83%
2x40 W   240x610 mm  81%
2x5 5 W   240x610 mm  81%
4x24 W* 3   60x640 mm  82%
4x2 8 W* 3  60x640 mm  79%
4x40 W* 3   60x610 mm  82%
4x5 5 W* 3  60x610 mm  79%

DÉPORTÉ SIMPLE
Uitvoering   Afmeting  Rendement
2x24 W   240x640 mm  84%
2x2 8 W   240x640 mm  83%
2x40 W   240x610 mm  81%
2x5 5 W   240x610 mm  81%

DÉPORTÉ DOUBLE
Uitvoering   Afmeting  Rendement
2x24 W   240x640 mm  84%
2x2 8 W   240x640 mm  83%
2x40 W   240x610 mm  81%
2x5 5 W   240x610 mm  81%

LED uitvoering

Uitvoering  Afmeting Rendement
68 W/ L ED  240x640 mm  80 lm/W
2x68 W/ L ED  2x240x610 mm  80 lm/W

Ludic | Technisch

Alle modellen van Ludic zijn dimbaar tevens verkrijgbaar in LED.
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Ludic Applique Murale | Wandmodel

Ludic Applique Murale | Wandmodel

Geschikt voor extra verlichting in gangen en openbare ruimtes of in grote 
kantooruimtes. De Ludic kan worden uitgerust met fluorescentie lampen 
T5 TL lampen of LED. Standaard voorzien van een muurbevestigingsplaat. 
Optie: afdekglasplaat aan bovenzijde tegen invallend stof en voor een 
langere levensduur.
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• Alle wandmodellen zijn toepasbaar op de energiezuilen Logo en 50.
• De lampen zijn verkrijgbaar in een cross-versie of lengte inrichting.
• Optie: Verstevigingskabel verbonden met de energiezuil.
• Draaibare lampenkap 0-90°.

Ludic Applique Murale | Wandmodel

APPLIQUE TRANSVERSALE 

APPLIQUE LONGITUDINALE

APPLIQUE 
DÉPORTÉE DOUBLE
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Applique Murale 
Uitvoering  Afmeting Rendement
2x14 W 1   50x600 mm  85%
2x24 W 1   50x600 mm  85%
2x2 8 W 1   50x1200 mm 85%
2x2 8 W   240x610 mm  83%
2x40 W   240x610 mm  81%
2x54 W 1   50x1200 mm  85%
2x5 5 W   240x610 mm  81%

LED uitvoering
Uitvoering  Afmeting Rendement
3 2 W/ L ED 1  50x600 mm  72 lm/W
68 W/ L ED  240x610 mm  80 lm/W

Wandmodellen op energiezuilen
APPLIQUE TRANSVERSALE 
Uitvoering  Afmeting Rendement
2x2 8 W   240x640 mm  83%
2x40 W   240x610 mm  81%
2x5 5 W   240x610 mm  81%

APPLIQUE LONGITUDINALE
Uitvoering  Afmeting Rendement
2x2 8 W 1   50x1200 mm  79%
2x2 8 W   240x640 mm  83%
2x40 W   240x640 mm  81%
2x54 W 1   50x1200 mm  79%
2x5 5 W   240x640 mm  81%

APPLIQUE DÉPORTÉE SIMPLE
Uitvoering  Afmeting Rendement
2x2 8 W   240x610 mm  83%
2x40 W   240x640 mm  81%
2x5 5 W   240x640 mm  81%

APPLIQUE DÉPORTÉE DOUBLE
Uitvoering  Afmeting Rendement
2x2x24W 2x 1  50x640 mm  85%

Alle modellen van Ludic zijn dimbaar tevens verkrijgbaar in LED.

Ludic | Technisch
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Ludic Suspension | Hangmodel

De Ludic Suspension heeft een breed scala aan mogelijkheden en is toepasbaar 
in: ontspanningsruimtes, vergaderzalen en werkplekken.
De lamp zorgt voor een breed en effectieve verlichting van grote ruimtes. 
Ophanging door middel van 2 staaldraden. De Ludic is makkelijk te integreren 
in een systeemplafond of constructief plafond. 
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Doorkoppelbaar 

De Ludic verspreidt een homogeen licht

Uitvoering  Afmeting Rendement

2x2 8 W 1   50x1200 mm  79%
2x3 5 W 1  50x1500 mm  79%
2x49 W 1   50x1500 mm  79%
2x54 W 1   50x1200 mm  79%

Leduitvoering
68 W/ L ED 1  50x1200 mm  72 lm/W

Ludic Suspension | Hangmodel



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

Bemol Vloerlamp

Bemol een klassieker:
Verkrijgbaar in LED of CFL’s. Het zorgt voor een geweldige  
kijkervaring. Vloerlamp Bemol is ontworpen om effectief te  
verlichten. (maximaal 2 werkplekken). 
De combinatie polycarbonaat plaat en een micro perforatie  
rooster zorgt voor een aangenaam directe lichtverdeling.
Leverbaar in een telescopische versie: modulair en makkelijk op 
te bergen.
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Bemol Applique Murale | Wandmodel

Geschikt voor extra verlichting in gangen 
en openbare ruimtes of in grote kantoor-
ruimtes. Het wandmodel is toepasbaar 
op de energiezuilen Logo en 50. 
Optie: afdekglasplaat aan bovenzijde  
tegen invallend stof en voor een langere 
levensduur.

Bemol Wandmodel 
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LAMPADAIRES SLIM ET TÉLESCOPIQUE
Uitvoering  Afmeting Rendement
2x3 6W   278x433 mm  73%
2x5 5W   278x573 mm  73%
3x3 6W   278x433 mm  61%
3x5 5W   278x573 mm  61%
49W/ L ED   278x573 mm  85 lm/W*

LAMPADAIRES SUR MOBILIER
Uitvoering  Afmeting Rendement
2x3 6W   278x433 mm  73%
2x5 5W   278x573 mm  73%
49W/ L ED   278x573 mm  85 lm/W*

APPLIQUES MURALES ET SUR MÂTS
TECHNIQUES
Uitvoering  Afmeting Rendement
2x3 6 W   278x433 mm  73%
2x5 5 W   278x573 mm  73%
3x3 6 W   278x433 mm  61%
3x5 5 W   278x573 mm  61%
49 W/ L ED  278x573 mm  85 lm/W*

Bemol | Technisch

Alle modellen van Bemol zijn dimbaar tevens verkrijgbaar in LED.
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Epur
Lichtgewicht en discreet. De Epur kan worden uitgerust met fluorescentie  lampen 
of LED variërend van 48W tot 170W. De Epur is leverbaar in verschillende modellen:
Gezandstraalde glasplaat welke een zacht difuus licht verspreidt.
Polycarbonaat plaat in combinatie met een micro perforatie rooster zorgt voor een 
aagenaam direct licht.
Prismavormige polycarbonaat glasplaat met opaline filter die het rendement van het 
product verhogen wat een hemogeen licht oplevert.

Epur
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Epur

Epur
Uitvoering  Afmeting Rendement  Rendement  Rendement
  Gezandstraalde  Polycarbonaat plaat Prismavormige

  Glasplaat  micro perforatie roosteR Polycarbonaat plaat

2x3 6 W  200x480 mm  65%    71%    73%
3x3 6 W   200x480 mm  55%    55%    68%
2x5 5 W   200x605 mm 65%    71%    73%
3x5 5 W   200x605 mm  55%    55%    68%
49 W/ L ED  200x605 mm  –    –    86 lm/W*

Alle modellen van Epur zijn dimbaar tevens verkrijgbaar in LED.
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TeamLed | Suspensions | Hanglamp

TeamLed uitgerust met hetzelfde systeem als opto elektronica apparaten.
TeamLed hanglamp is dubbel direct / indirect schakelbaar en afzonderlijk 
dimbaar wat een opmerkelijk visueel comfort van de lichtopbrengst geeft 
met uitzonderlijke energieprestaties.
Verschillende verlichtingsconfiguraties mogelijk afhankelijk van het  
model. (direct 1/3, 2/3 indirect - direct 2/3, 1/3 direct) maakt de  
TeamLed een flexibele lichtoplossing. Geschikt voor kantoren en  
vergaderzalen. Kleurtemperatuur 4000K standaard, 3000K optioneel. 
Eenvoudig in hoogte verstelbaar. Leverbaar in 1.20m. of 1.80m.
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TeamLed Hanglamp 1200 Direct/Direct 21W
• Vervaardigd uit aluminium extrusie profiel
• Kleur afwerkingsprofielen:Nikkel 
• Elektrotechniek 2 modules van 120 leds, elk 9W 
 met een maximale lichtopbrengst van 140 lm / W
Standaard:
• Kleur: Blanc RAL9003
• Kleurtemperatuur: 4000K(84o) ; SDCM3 ; RG0
• Levensduur: L90B10=30.000h ; L85B10= 50.000h
• Optie: Kleurtemperatuur 3000K
• Optie: Kleur afwerkingsprofielen: RAL 9003
• Optie: Polycarbonate glasplaat voor een uniforme 
 verspreiding van het directe licht.

TeamLed Hanglamp 1800 Direct/Direct/Direct 32W
• Vervaardigd uit aluminium extrusie profiel
• Kleur afwerkingsprofielen:Nikkel 
• Elektrotechniek 3 modules van 120 leds, elk 9W 
 met een maximale lichtopbrengst van 140 lm / W
Standaard:
• Kleur: Blanc RAL9003
• Kleurtemperatuur: 4000K(84o) ; SDCM3 ; RG0
• Levensduur: L90B10=30.000h ; L85B10= 50.000h
• Optie: Kleurtemperatuur 3000K
• Optie: Kleur afwerkingsprofielen: RAL 9003
• Optie: Polycarbonate glasplaat voor een uniforme 
 verspreiding van het directe licht.

TeamLed Hanglamp 1800 Direct/Indirect/Direct 32W
• Vervaardigd uit aluminium extrusie profiel
• Kleur afwerkingsprofielen:Nikkel 
• Elektrotechniek 3 modules van 120 leds, elk 9W 
 met een maximale lichtopbrengst van 140 lm / W
Standaard:
• Kleur: Blanc RAL9003
• Kleurtemperatuur: 4000K(84o) ; SDCM3 ; RG0
• Levensduur: L90B10=30.000h ; L85B10= 50.000h
• Optie: Kleurtemperatuur 3000K
• Optie: Kleur afwerkingsprofielen: RAL 9003
• Optie: Polycarbonate glasplaat voor een uniforme 
 verspreiding van het directe licht.

TeamLed Hanglamp 1800 Indirect/Direct/Indirect 32W
• Vervaardigd uit aluminium extrusie profiel
• Kleur afwerkingsprofielen:Nikkel 
• Elektrotechniek 3 modules van 120 leds, elk 9W 
 met een maximale lichtopbrengst van 140 lm / W
Standaard:
• Kleur: Blanc RAL9003
• Kleurtemperatuur: 4000K(84o) ; SDCM3 ; RG0
• Levensduur: L90B10=30.000h ; L85B10= 50.000h
• Optie: Kleurtemperatuur 3000K
• Optie: Kleur afwerkingsprofielen: RAL 9003
• Optie: Polycarbonate glasplaat voor een uniforme 
 verspreiding van het directe licht.

TeamLed | Suspensions | Hanglamp
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TeamLed | plafonnière 

TeamLed Plafonnière 600x80 12W
• Vervaardigd uit aluminium extrusie profiel
• Kleur afwerkingsprofielen:Nikkel 
• Elektrotechniek 2 modules van 120 leds, elk 9W 
 met een maximale lichtopbrengst van 140 lm / W
Standaard:
• Kleur: Blanc RAL9003
• Kleurtemperatuur: 4000K(84o) ; SDCM3,5 ; RG0
• Levensduur: L90B10=30.000h ; L85B10= 50.000h
• Optie: Kleurtemperatuur 3000K
• Optie: Kleur afwerkingsprofielen: RAL 9003
• Optie: Polycarbonate glasplaat voor een uniforme 
 verspreiding van het directe licht.

TeamLed Plafonnière 1200x80 21W 
• Vervaardigd uit aluminium extrusie profiel
• Kleur afwerkingsprofielen:Nikkel 
• Elektrotechniek 2 modules van 120 leds, elk 9W 
 met een maximale lichtopbrengst van 140 lm / W
Standaard:
• Kleur: Blanc RAL9003
• Kleurtemperatuur: 4000K(84o) ; SDCM3,5 ; RG0
• Levensduur: L90B10=30.000h ; L85B10= 50.000h
• Optie: Kleurtemperatuur 3000K
• Optie: Kleur afwerkingsprofielen: RAL 9003
• Optie: Polycarbonate glasplaat voor een uniforme 
 verspreiding van het directe licht.

TeamLed Plafonnière 
Zelfde specificaties als TeamLed hanglamp. Verkrijgbaar in 2 modellen:
Symmetrisch of asymmetrisch.
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Luck | Bureaulamp

Luck LED bureaulamp biedt een nauwkeurig en krachtige verlichting 
voor een optimaal visueel comfort.
Luck is uitgerust met de nieuwste 24 LED’s generatie die zorgt 
voor een licht niveau van 300Lux (0.7m diameter van de taak) met  
behoud van een zeer laag energieverbruik van 6W.
Led’s zorgen voor een gelijkmatige verspreiding van het licht. 
Verblindingsvrij en comfortabel. Luck heeft een sterk ontwikkelde  
LED technologie met de mogelijkheid om witte licht tinten te  
genereren. De Luck is 120° draaibaar en in hoogte te verstellen.
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Luck is leverbaar in 2 modellen:

Model On/Off: 
• Vervaardigd uit aluminium extrusie profiel.
• Voorzien van een polycarbonate glasplaat. 
• Keuze uit kleurtemperatuur: 3000K warm wit, 4500K neutraal wit of 6000K koel wit. 
• Leverbaar in: tafelmodel, tafelklem of railbevestiging.
• Taakverlichting wordt geleverd met maximaal 24 LED en een totaal vermogen van 6W.

Model Touch:
• Vervaardigd uit aluminium extrusie profiel.
• Voorzien van een polycarbonate glasplaat. 
• Kleurtemperatuur: 12 warme LED tinten (3000K) en 12 koele LED tinten (6000K) op een 

printplaat met de mogelijkheid om de lichtintensiteit of kleurtemperatuur naar wens aan 
te passen.

• De gekozen intensiteit of kleurtemperatuur kan worden vastgelegd.
• Leverbaar in: tafelmodel of railbevestiging.
• Taakverlichting wordt geleverd met maximaal 34 LED en een totaal vermogen van 7W. 

12 LED 3000K en 12 LED 6000K.

Luck | Bureaulamp

Tafelklem

Railbevestiging Model Touch

Railbevestiging Model On/Off
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Taneo | Werkplekarmatuur
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Taneo | Werkplekarmatuur

Deze LED-werkplekverlichting overtuigd door bijzonder  
homogeen licht, dat naar individuele wens traploos gedimd  
kan worden. Bovendien heeft deze door de unieke beweeglijke 
en uitgebalanceerde knikarm een enorme actieradius.

LED armatuur op zwenkarm en multifunctioneel verstelbare aansluiting, voorzien 
van 36 Leds totaal 47Watt, dimbaar tussen 100 en 10%. 
Kleurtemperatuur 4000 of 5000K, lichtsterkte 3500Lux/50cm. 
Kleur aluminium zilvermetallic, scharnierdelen zwart.
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Taneo | Werkplekarmatuur

Veerontlastende scharnier-
arm met 3D kopscharnier

Anti verblinding naar keuze CPD kegelprisma of opaalwitte afscherming.

3D verstelbaar
Door de unieke beweegbare en uitgebalanceerde knikarm kan de TANEO 
met slechts weinig kracht in elke gewenste positie geplaatst worden. 
Deze blijft dan zonder verdere handelingen in de positie staan, maar kan 
ook desgewenst gefixeerd worden. De arm heeft een bijzonder grote  
actieradius.

Aan-/ Uit-/ Dim- schaklaar 
folie beschermd in lamp-
kop.
Beschermklasse IP20,
Klasse III (lampkop)
Klasse II (voeding)

Bevestiging aan 
toolbar of via blad-
doorvoer.
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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




