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“optimise your space” behoeft geen 
vertaling voor Bruynzeel-opslagsystemen. 
Deze claim is van toepassing op alle 
Bruynzeel-producten. Daarom stellen wij 
u graag de compactus® office Electro-
systemen voor. Door te luisteren naar de 
behoeften van onze klanten en de laatste 
trends te volgen, neemt Bruynzeel zijn 
verantwoordelijkheid. 
 

Compactus® office Electro: plaats-
besparing is troef
Compactus® Office Electro is een 

mobiel opslagsysteem met een ergonomi-
sche elektronische bediening.
Mobiele opslagrekken bieden tal van voor-
delen ten opzichte van statische bureelkas-
ten die veel plaats innemen om toegang 
tot het opgeslagen materiaal te verschaf-
fen. Mobiele kasten kunnen alleen of met 
meerdere tegelijk worden verplaatst waar-
door een gang ontstaat waar nodig. Slechts 
één enkele gang is nodig. 
Elke vierkante meter kantoorruimte is 
duur. Elke gelegenheid om kostbare ruimte 
te besparen is welkom, om extra opslag-
ruimte of extra werkruimte te creëren.
Deze kasten kunnen worden gebruikt als 
scheidingswanden tussen werkplekken. 
Wil u het open karakter van de ruimte be-
waren? Kies dan voor de lagere versie.

Design op maat!
De opslagsystemen van Bruynzeel bespa-
ren niet alleen ruimte, ze zijn bovendien 
perfect te integreren in het totaalconcept 
van uw kantoor. De systemen kunnen wor-
den afgewerkt met een ontwerp in glas, 
staal of hout, in kleuren die passen bij het 
interieur van uw kantoor. En u kunt nog 
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een stap verder gaan en een oplossing 
kiezen die uw identiteit op een originele 
manier in de verf zet. Verwerk uw logo in 
de muurunits. Of druk er een unieke af-
beelding op af die uw activiteiten of visie 
weerspiegelt. 
Visuele uitdrukkingen die bijdragen tot een 
inspirerende werkomgeving.

Een aangename werkomgeving
Is de akoestiek in de ruimte verre van ide-
aal? Hebt u een meer rustgevende om-
geving nodig om zich op het werk te con-
centreren? Onze kasten kunnen worden 
uitgerust met geluiddempende panelen die 
bijdragen tot een aangename werksfeer. 

ruimte voor inspiratie!
Een Bruynzeel-kast met led-verlichting is 
een heuse eyecatcher in uw kantoor. Led-
technologie blijft zich aan een snel tempo 
ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor onze in-
novatieve concepten. 
Wij verwelkomen nieuwe ideeën en helpen 
u graag de perfecte oplossing voor uw kan-
toor te vinden.

Bruynzeel-kwaliteit
Welk opslagsysteem ook wordt gebruikt 
om aan uw eisen tegemoet te komen, 

Bruynzeel biedt u een aanzienlijke toege-
voegde waarde: kwaliteit. Onze producten 
voldoen aan alle belangrijke internationale 
kwaliteitsnormen toegekend door onaf-
hankelijke experts. Met de ISO 9001, ISO 
14001 en RAL-certificaten toegekend aan 
ons ruime aanbod, waaronder de laat-
ste nieuwe Electro-oplossingen, bekleedt 
Bruynzeel een unieke positie op de markt.

Bruynzeel maakt deel uit van de Construc-
tor-groep. De organisatie is duidelijk inter-
nationaal gericht en heeft tal van verkoop-
kantoren in heel Europa.

Bruynzeel, focus op klantentevredenheid
Bij Bruynzeel staat de tevredenheid van 
de klant centraal. Hiertoe slaan we de 
handen in elkaar met onze klanten om 
een oplossing te ontwikkelen die tot in de 
kleinste details bij hen past. Een oplossing 
die efficiënt en stijlvol tegemoetkomt aan 
de vereisten van een dynamische kantoor-
omgeving en die werd vervaardigd volgens 
milieuvriendelijke productieprocessen.

Wil u graag weten welke oplossingen   
Bruynzeel in huis heeft voor uw opslag-
situatie in het bijzonder? Surf dan naar 
www.bruynzeelstorage.be

met opdruk in open ruimte

BrUyNZEEl StoraGE SyStEM
Bureau & Design Center B 50

Heizel Esplanade
1020 Brussel  

TEL 0032 (0)2 479 42 42
FAX 0032 (0)2 479 82 82

info@bruynzeel-storage-systems.be
www.bruynzeelstorage.be
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